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Juvenil i vibrant 
‘Tirant lo Blanc’
CRÒNICA El muntatge de Pere Planella de 
l’obra de Joanot Martorell agita la Sala Tallers

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
BARCELONA

Vibrant, vitalista i plena d’ardor 
juvenil. La versió que Pere Plane-
lla ha fet de Tirant lo Blanc de Joanot 
Martorell, amb la col·laboració de 
Roger Cónsul, aconsegueix els ob-
jectius que es proposa. En primer 
lloc, el d’acostar el món del llegen-
dari cavaller al públic jove al qual 
prioritàriament va dirigit durant 
les funcions de la setmana i atrapar 
també, amb la senzilla escenogra-
fia d’una grada despullada i un bon 

treball dramatúrgic, la franja adul-
ta que anirà a la Sala Tallers del TNC 
els caps de setmana.
 L’encert d’aquest muntatge és 
que potencia l’estructura de conte 
romàntic sense deixar les connota-
cions eròtiques d’un text medieval 
que va sobrepassar les convencions 
morals del seu temps. Centrat en el 
pròleg, l’epíleg i els episodis amoro-
sos de la vida a la cort de Constanti-
noble, la peça s’allunya de referents 
com el de la impactant producció de 
Calixto Bieito.

 El repartiment de la Jove Compa-
nyia de TNC, integrat per només un 
actor masculí, Enric Cambray (Ti-
rant) i vuit actrius més, algunes de 
les quals interpreten papers d’ho-
mes i es desdoblen en diferents rols, 
s’entrega amb una energia desbor-

dant a la proposta i la posa al ser-
vei de la passió amorosa entre l’he-
roi i la princesa Carmesina (Mónica 
Portillo) i les d’alguns dels membres 
d’una cort on l’embolic presideix 
l’acció.
 La posada en escena no escatima 

les escenes eròtiques, encara que 
s’ofereixen amb una elegància no 
exempta dels tocs de l’humor que 
envolta el relat, amb detalls com el 
de la sabatilla plena de brillantors 
del Tirant que arriba a tocar les parts 
íntimes de Carmesina. Els passatges 
més èpics de les batalles se suplei-
xen amb la veu dels narradors. Es-
tà ben aconseguida la descripció de 
la batalla de Tirant contra els turcs 
amb l’ajuda de maquetes de vaixells 
i llums sobre una taula de titelles.
 Tots els rols estan ben perfilats. A 
més d’un Cambray capaç de trans-
metre els estats d’ànim del cavaller, 
brilla Portillo, que aborda amb en-
cert els contrastos del seu personat-
ge. Mar Casas, Laura Fité i Laura Pau 
juguen bé els seus rols com a Diafe-
bus, Plaerdemavida i Estefania. Mag-
da Puig (maquinadora i lasciva Viu-
da Reposada), Jessica Pérez (xocant 
emperador), Marta Tricuera (adúl-
tera emperadriu) i Lola Sanz (amant 
Hipòlit) completen l’equilibrat re-
partiment d’aquesta didàctica visió 
de la magna obra. H

33 Escena del muntatge de Pere Planella ‘Tirant lo Blanc’.
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LA DANSA URBANA ARRIBA AL TEATRE COLISEUM

rò nosaltres no l’hi deixem fer. Com 
en tots els nostres muntatges, hi ha 
moltes dosis d’humor. Al final, arri-
ba la gran festa amb els deu percus-
sionistes i ballarins de Brincadeira», 
explica Pol Fruitós. La col·laboració 
amb aquest grup, nascut el 2004 a 
Barcelona sota la influència dels rit-
mes afro-bahians, va sorgir després 
de coincidir en una workshop de dan-
sa urbana. «Ens vam quedar molt im-
pressionats al veure com s’ho feien 
amb els tambors, tenen una energia 
semblant a la nostra i es nota que el 
creador era futbolista, jugador de 

Punta de llança de l’emergent hip-
hop català, els Brodas Bros assalten 
avui el Coliseum amb la contagio-
sa energia de Concierto concepto, una 
versió més ambiciosa de l’especta-
cle que van estrenar oficialment 
al Grec 2012. La companyia lide-
rada pels germans Lluc (que firma 
la direcció) i Pol Fruitós, als quals 
se sumen les germanes Berta i Cla-
ra Pons, fan un pas més en la seva 
fulgurant trajectòria en la dansa 
urbana amb una proposta d’alta 

volada. Sobre l’escenari, als quatre 
ballarins fundadors s’afegeixen els 
acrobàtics b-boys Carlos Carmona i 
Kadoer, l’actor Oriol Pirol, dos mú-
sics i, com a convidats especials en 
directe, el grup de percussió Brin-
cadeira. 
 Coreografies de ritme endimo-
niat, acrobàcies, beatbox, gags... «És 
com un còctel de ball i concert, a 
l’estil de les gales de MTV, al qual 
hem afegit una petita història cò-
mica. La d’un noi [Pirol] que es co-
la al nostre espectacle i pretén tocar 
diferents instruments i cantar, pe-
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El gran salt de Brodas Bros 
La companyia de hip-hop liderada per Lluc i Pol Fruitós estrena una ambiciosa versió 
del seu espectacle ‘Concierto concepto’ a la qual se suma el grup percussionista Brincadeira 

33 Bones vibracions 8 Una imatge de ‘Concierto concepto’, amb els integrants de Brodas Bros i del grup de percussió Brincadeira.
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futbol sala, pels canvis de formació 
i moviments que fan». Van pensar 
que seria oportú treballar junts i, 
després de presentar un número a 
la final del Mundial de Bàsquet del 
2014, ara tornen a compartir ener-
gies i escenari. 
 Expliquen que en la creació 
del xou, és la dansa la que marca 
la pauta. Els músics –que inter-
preten una gran varietat d’instru-
ments: bateria, saxo, flauta traves-
sera, scratching amb vinils, ewi, 
vocoder i MPC, entre altres– s’in-
tegren en les coreografies, i creen 
les seves composicions a partir dels 
moviments dels ballarins.  

Del funk a l’electrònica

Fruitós recorda que l’espectacle, 
encara que arrossega òbviament 
un nombrós públic jove, sedueix 
també espectadors d’altres fran-
ges d’edat. La introducció de vari-
ants melòdiques funk i soul, que 
s’alternen amb el hip-hop, l’elec-
trònica, el dubstep..., ha ajudat a 
atrapar un sector més ampli. «Vé-
nen molts pares amb els seus fills 
i surten encantats perquè hi inclo-
em músiques inspirades en ar-
tistes com James Brown i Herbie 
Hancock, que els porten bons re-
cords», comenta. 
 A més a més de les creacions 
artístiques  que, des de la funda-
ció  de la companyia el 2006, els 
han portat per tot el món (Japó, 
l’Àfrica, el Pròxim Orient, els Es-
tats Units, Sud-amèrica...), els 
Brodas Bros tenen una escola de 
dansa a Barcelona que van fundar 
els seus pares fa 27 anys. «Cada ve-
gada hi ha més alumnes interes-
sats en aquesta disciplina», anun-
cien. Falta un circuit teatral que 
programi aquesta mena de propos-
tes, com sí que passa en països com 
França i el Japó, però en qüestió de 
nivell artístic «s’ha avançat molt». 
Fins al 15 de març, ho demostraran 
al Coliseum amb el seu vibrant Con-
cierto concepto. H

«És un enèrgic 
còctel de concert
i ball, amb notes 
d’humor», explica 
Pol Fruitós


