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Kabarett Protokoll

Combatre el feixisme des del Teatre i amb humor
Autor: Miquel Gascon Baz

Vam poder veure al Off Romea aquesta proposta que es va estrenar fa dos anys al Maldà. És una
producció de La Bacanal, que ha girat per diversos llocs de la geografia catalana i ara ha aterrat al
vestíbul del Teatre Romea fins al 24 de febrer.

KABARETT-PROTOKOLL és una peça que recupera lesperit i les cançons dels cabarets
alemanys i ho porta al present.

Als anys trenta del segle passat, des de lescena dels cabarets berlinesos, persones que estaven
en contra del feixisme es permetien opinar i criticar, sempre sota la pàtina de lhumor, amb la
paraula i la música. Artistes com Bertolt Brecht, Ernst Toller, Kurt Tucholsky, Hans Eisler i Friedrich
Hollaender, provocaven la riallada dels espectadors, al mateix temps que explicaven el que estava
passant i alertaven de lascens imparable del nazisme. Una pràctica perillosa que molts van pagar
amb lexili, la presó, lassassinat o el suïcidi.

Malauradament, ara mes que mai, les seves paraules segueixen vives. I daquí va néixer
Kabarett-Protokoll amb dramatúrgia de lHelena Tornero, i que ens presenten com un espectacle
amb estrena inversa, on els espectadors paguen per assistir als assajos i intervenir en el procés
de creació.

Un espectacle on participen la mateixa Helena Tornero, Oriol Genís, el músic Oscar Machancoses,
la directora de lobra Ester Nadal i Júlia Genís. Tots actuen, canten i ballen.

Amb gags de sempre i daltres adaptats a la situació política actual, començant per laplicació de la
Llei mordassa, o el seguit de fets que van començar la passada tardor.

Una reflexió sobre la necessitat de combatre des del teatre i des de lhumor la rapida evolució de
les societats europees cap al feixisme, o si mes no, loportunitat dexpressar en veu alta el que
sentim i treure la rabia que de mica en mica sacumula dins nostra.

Tot això mentre ells parlen i anoten els números que conformaran lespectacle de cabaret que,
quan estigui acabat, estrenaran, i que com a bon cabaret han de contenir música, cançons, màgia,
strip-tease, lluentons i plomes.

Una proposta on intuïm un procés de creació teatral al mateix temps que ens ofereixen números
de cabaret i gags que, com el dedicat a la Virgen del Rocio, o els del taxista, ens han fet petar de
riure. I entremig, ens van parlar seriosament de fets de la nostra realitat política o de la realitat
teatral de les persones que hi treballen.

Excel·lent el treball de lOriol Genis magníficament acompanyat de la resta de lequip i de la música
interpretada en directe al piano.

Creiem que els responsables de la proposta, intenten que a cada sessió intervingui un artista
convidat per fer un cameo i enriqueixi aquest assaig cabareter. Nosaltres vàrem tenir la sort de
poder veure a Toni Albà cantar una napolitana. i deu ni do la veu que té.



Una nit diferent, en la que vàrem gaudir de valent i sobretot riure moltíssim.

La nostra valoració és de 8 sobre 10

Per veure la ressenya original, només heu de clicar en aquest ENLLAÇ


