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LGBT Comèdia

Lluentons i gènere
Un cap de setmana molt equilibrat entre la 
festa i la cultura ‘queer’. Per Martí Sales 

MEDIANENAS Y 
MILHOMBRES
Com definim els gèneres en una 
època mutant? La masculinitat, és 
una o són vàries? Eloy Fernández 
Porta n’imparteix un seminari.  
� CCCB. Dc. 21. 19 h. 35 euros.

NIT DE PESSIGOLLES
La productora de vídeos de fetitxe 
de pessigolles PSM Tickling Network 
organitza una vetllada —la primera— 
per iniciar-vos en aquest món.  
� Madame Jasmine.  
Diumenge 18. 19 h. Gratis.

‘EXCÍTAME: EL CRIMEN DE LEOPOLD Y LOEB’
Dos joves estudiants universitaris, obsessionats per Nietzsche, cometen un 
crim al Chicago dels anys 20. Som davant un ‘thriller’ musical entre ‘Plata 
quemada’ i ‘Funny games’, tota una ‘rara avis’.    
� Teatre Capitol. Fins a l’1 de novembre. 23 euros. C
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LA KÁ
Homenatgen Nomi Malone, de 
‘Showgirls’, i proposen una nit Las 
Vegas amb concursos, DJ Selekta i les 
residents i dalt l’escenari, el xou de la 
Zoològic Crew.  
� Plataforma. Dg. 18. 19 h. Gratis.

LA MELON   
Et tornen boja els 80? Els 
anoracs fluorescents, els crepats 
impossibles, les camises gegants? 
Les noies de La Melon fan una 
festa temàtica!  � Instinto.  
Ds. 17. 24 h. 12 euros.

mare reusenca. És un mag 
nefast, n’és conscient i, és 
més, es podria dir que n’està 
orgullós. Perquè si ell és 
dolent, el públic que li ha tocat 
suportar (l’antipúblic, en 
paraules seves), tampoc és 
gran cosa. Ho explica en un 
monòleg brillant d’uns deu 
minuts, probablement els 
millors d’un espectacle que, tot 
i ser irregular, té més moments 
àlgids que estones mortes. 

Ell mateix s’encarrega de 
reconèixer davant del públic que 
a la matèria primera de 
l’espectacle hi ha píndoles 

masses. El fet que el públic no 
sigui capaç de detectar unes i 
altres és un dels molts motius 
que l’irrita profundament i que, 
tal com demostrarà, ha anat 
registrant minuciosament 
durant tot l’espectacle. Amb 
aquest fet gens anecdotari 
Joan Estrader (l’home que 
hi ha sota el turbant de 
Mr. Kebab) demostra una 
atenció cap al públic que 
sorprèn, perquè no es 
veu gaire sovint. 

Cabaret humorístic
Mr. Kebab és gairebé 
tot menys l’espectacle 

Club de la Comedia per a la 
seva plantilla d’estrelles 
mediàtiques, tan iguals entre 
totes elles com ho són, any 
rere any, les Miss Univers de 
torn. I és tota la resta: un xou 
de màgia a estones, d’acudits 
tan dolents que són bons i 
d’una mena de teatre 
d’objectes en versió 
humorística que per la seva 
varietat tant fa riure a les 
tietes que es pixen amb La 
hora de José Mota com a 
universitaris als qui la nit els 
ha agafat a Gràcia, a l’altura 
del Teatreneu. També hi ha 
moments en que no riuen ni 
els uns ni els altres, però el 
còmic és prou hàbil com per 
fer un cop de timó abans que 

roques. 
Tot aquest circ de lleons i 

puces dirigit per un boig amb 
turbant es mou sota una lògica 
surrealista, el joc, l’anarquia, 
el desordre per sobre de tot. 
En fi, un espectacle de 

comèdia que fa 
riure. –Maria 

Junyent

Mr. Kebab
����

Teatreneu. 
Fins al 29 d’octubre.

Sense la 
participacío del 
públic no hi ha 

espectacle
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