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La ITNC protagonitza aquesta versió sintètica del clàssic deMartorell. DAVID RUANO

ACORAR (4 estrelles)
Torna la matança del porc més

teatralment nutritiva a què mai

hàgiu assistit. Torna –disposat,

un cop més, a esgotar les entra-

des, com ja ha fet en les visites

anteriors– l’espectacle que

s’ha convertit, de manera molt

merescuda, en una veritable

fita del teatre mallorquí recent.

I mentre del porc sacrificat

comença a sortir la matèria

primera per fer-ne saboroses

sobrassades, Toni Gomilla es

disposa a reflectir amb un hu-

mor irresistible un món que es

debat entre els costums atàvics

i la pèrdua d’identitat. TEXT I
INT.: TONI GOMILLA. DIR.: RAFEL
DURAN. DATA: FINS AL 22/3.
LLOC: LA SECA ESPAI BROSSA.
FLASSADERS, 40. METRO:
JAUME I (L4). TEL.: 933 101 364.
PREU: 18€. HORARI: DE DC. A
DS., 21H; DG., 19H.

COPI & OCAÑA AL PURGATORI
No ho dubteu: fins i tot un lloc

de pas tan ensopit com el pur-

gatori pot acabar omplint-se de

festa colorista, si s’hi allotgen

dos personatges com els que

protagonitzen aquesta obra de

Marc Rosich –una de les millors;

aquest cop, la veurem dirigida

per ell mateix– que es va estre-

nar al Tantarantana ara fa una

dècada. D’una banda, tenim

l’andalús i barceloní Ocaña, que

ja es va encarregar de donar

marxa transvestida a la Rambla

i omplir de colors llampants

una Barcelona dels anys de

la transició que, sense ell, no

hauria estat ben bé la mateixa:

que vigilin, al purgatori, perquè,

si es descuiden, els pot deixar

les parets plenes d’imatges de

verges que ja les voldrien per

a ells, els residents del cel! I,

d’altra banda, tenim l’argentí i

parisenc Copi, autor d’una obra

sobre Eva Perón que va treure

de polleguera els peronistes, i

creador –tant amb dibuixos com

amb peces teatrals– d’un món

ben ple d’humor i d’absurd, i

tan provocativament reivin-

dicatiu de la seva condició

sexual com el del mateix Ocaña.

Però aquest parell –a qui ara

els toca assumir la condició

d’exquisits cadàvers– no estan

pas sols, al purgatori: per si

n’hi hagués poc, amb aquestes

dues ‘reines’, l’ombra de Pier

Paolo Pasolini també es passeja

per aquí, potser buscant algun

efebus despistat. TEXT I DIR.:
MARC ROSICH. UNA PRODUC-
CIÓ DE GATARO. INT.: ORIOL
GUINART, VÍCTOR ÁLVARO,
JAUME MADAULA. DATA: FINS
AL 5/4. LLOC: TEATRE ALMERIA.
SANT LLUÍS, 64. METRO: JOANIC
(L4). TEL.: 933 158 231. PREU:

20-22€. HORARI: DE DC. A DS.,
20H; DG., 17H.

DEL PARAL·LEL A NÀPOLS
La Cany torna a ser entre

nosaltres! La Cany, per si no heu

tingut mai ocasió de trobar-vos

amb ella en un escenari, és la

fictícia cupletista del Paral·lel

sota les aparences de la qual es

va presentar Ester Formosa al

llarg d’un bon grapat d’anys, per

tal d’oferir els seus concerts es-

cenificats, sempre estimulants.

Després, i potser per evitar que

la identificació entre la intèrpret

i el personatge arribés a ser

total, Formosa va deixar que

la Cany es prengués un llarg

descans. Però ara resulta del

tot imprescindible que torni a la

feina, perquè aquest espectacle

musical ens proposa, precisa-

ment, fer un viatge constant

d’anada i tornada entre aquell

vell Paral·lel tan conegut per la

Cany i els carrers de Nàpols, que

van sempre plens de melodies

napolitanes d’aquestes que

tornaven boig el mateix Eduardo

De Filippo (no seria estrany que

els personatges de ‘L’art de la

comèdia’ es deixessin caure

per aquest concert). Això sí:

com reconeixen amb un punt

d’enveja els creadors de la

proposta, mentre els napolitans

han mantingut sempre viva la

seva tradició musical, nosaltres

ens hem oblidat força d’aquells

cuplets que ara recupera la

Cany. DIR. I DRAMATÚRGIA:
JOAN CASAS. DIR. MUSICAL:
NICO CASU. INT.: ESTER
FORMOSA, ADOLFO OSTA. DATA:
3/3. LLOC: TEATRE NACIONAL DE
CATALUNYA (SALA GRAN). PLAÇA
DE LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES
(L1). TEL.: 933 065 700. PREU:
16-19€. HORARI: 20H.

+ estrenesT

LA JOVE COMPANYIA DEL NACIONAL ES LLANÇA A L’AVENTURA AL

COSTAT D’UN ‘TIRANT LO BLANC’ SENSE CAP CANTARELLA I AMB MÉS

GANES D’ENAMORAR-SE QUE DE GUANYAR GRANS BATALLES

L’honor de la cavalleria

i l’eròtica dels cavallers

Per ser un cavaller de de-
bò, no sempre cal anar-te’n
a viure gestes fantàstiques
per paratges exòtics: de
vegades, n’hi ha prou a in-
tentar salvar l’honor de la
teva noble família i no aca-
bar ofegat pels deutes. I,
en aquest sentit –i en molts
d’altres–, Joanot Marto-
rell no només va ser sempre
un cavaller, sinó que se’n
va sentir. Per això mateix,
quan Martorell es va posar
a escriure un llibre de cava-
lleria, li va acabar sortint el
que Miguel de Cervantes va
arribar a qualificar com “el
millor llibre del món”.
Un llibre en el qual, i com

està manat, el cavaller pro-
tagonista viu grans aventu-
res i sovint arrisca la vida
per defensar bones causes.
Però en què, alhora, aques-

R. OLIVER

el TNC va presentar, l’any
passat, la seva Jove Compa-
nyia, integrada per postgra-
duats de l’Institut del Tea-
tre i destinada a acostar-se
als clàssics de la literatura
i el teatre catalans prescin-
dint de vicis declamatoris
propis del passat, i buscant
un llenguatge escènic ple-
nament contemporani i del
tot versemblant.
La companya va tenir oca-

sió de demostrar per pri-
mer cop els seus recursos
amb l’estrena d’una eixerida
adaptació d’El cantador, un
divertiment al millor estil
de Serafí Pitarra. I, després
d’aquella experiència, ara
es llança al que –i ja que hi
som– ben bé es podria qua-
lificar com una aventura
quixotesca: ni més ni menys
que recrear a l’escenari el
Tirant lo Blanc de Marto-
rell, publicat a València
l’any 1490 i considerat des
de llavors un dels cims ab-
soluts de la literatura cata-
lana de tots els temps. Això
sí: dins d’un muntatge que
se centra especialment en
els embolics amorosos del
cavaller, i que pretén captar
especialment l’atenció del
públic més jovenet.

TIRANT LO BLANC

ADAPTACIÓ DE ROGER CÒNSUL I PERE PLANELLA. ITNC JOVE COMPANYIA. DATA:
FINS AL 29/3. LLOC: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (SALA TALLERS). PLAÇA DE
LES ARTS, 1. METRO: GLÒRIES (L1). TEL.: 933 065 700. PREU: 9,50-19€ HORARI:
DS., 20H; DG., 18H (DE DC. A DV., FUNCIONS ESCOLARS A LES 11H).

tes aventures tenen molt
més a veure amb organitzar
bones estratègies militars
que no pas a lluitar contra
éssers fabulosos.
I un llibre en què el cava-

ller també mostra les seves
febleses i la seva malen-
conia, en què les passions
amoroses i els desitjos car-
nals li acaben creant més
maldecaps obsessius que
les exhibicions d’heroisme
pròpies d’altres companys
de l’orde de cavalleria, en
què l’humor sense cap mena
d’intenció èpica és benvin-
gut, i en què queda demos-
trat que fins i tot els més
grans cavallers poden aca-
bar morint al llit per culpa
d’un constipat amb compli-
cacions, i després d’haver
fet testament.
Anant a un altre tema: per

ser un actor o una actriu de
debò no cal exhibir aquella
mena de cantarella que es va
posar de moda als escena-
ris catalans cap a la prime-
ra meitat del segle XX, i del
qual la llegendària Marga-
rida Xirgu renegava en una
entrevista concedida a Jo-
sep Pla que el TNC ha recu-
perat ara, amb intencions
ben clares. Si ho recordeu,


