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Marató amb Obama 
i 74 personatges
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A Carlos Latre ningú li discu-
teix el tron que és el millor 
imitador del regne. I ell es-
tà decidit a recordar-ho amb 
una particular marató so-
ta el títol de Yes, we Spain. Ni 
més ni menys que una hora 
i mitja d’espectacle amb 74 
personatges i un sol intèr-
pret: el genial humorista. La-
tre afronta un repte que ell 
defineix com a «obra de te-
atre/xou/bogeria». El va pre-
sentar ahir al Coliseum, on 
arribarà el 19 de maig amb 
15 funcions dins d’una car-
regada gira espanyola.
 El títol de Yes, we Spain i el 
cartell promocional remet 
aviat a Barack Obama. Per-
què el president dels EUA és 
l’excusa argumental. A ma-
nera d’un personal Bienve-
nido, mister Marshall, recull 
un peculiar pacte de Zapa-
tero i Rajoy per fer sortir Es-
panya d’una hipotètica ban-

carrota. Tots dos decideixen 
cridar Obama com a revul-
siu per a una societat en cri-
si. «Si la visita de la seva do-
na, Michelle, a Marbella va 
causar tant enrenou, què no 
aconseguirà el president», 
va recordar ahir Latre. L’ar-
ribada d’Obama, és clar, des-

tar, també canta i balla en 
un tour de force que li ha com-
portat mig any de prepara-
ció. «He tingut un entrena-
dor personal, he corregut 
molts quilòmetres i he fet 
molta dieta i bondat. Per als 
10 números de ball, el que 
més m’ha costat, m’ha aju-
dat Francisco Lloberas».
 L’humorista ha comptat 
a més amb dos directors com 
Joan Lluís Bozzo, amb qui va 
fer uns tallers de teatre clàs-
sic, i Jordi Casanovas per do-
nar sentit teatral als perso-
natges. Havia de lligar una 
història en què la duquessa 
d’Alba balla Single ladies, de 
Beyoncé, Zapatero canta i ba-
lla Un papa americano, Boris 
Izaguirre vol lligar-se Oba-
ma i Iniesta, un dels nous fit-
xatges de Latre, es presenta 
com «l’heroi nacional». H

33 Eufòric 8 Carlos Latre, ahir al Coliseum, amb el cartell de ‘Yes, we Spain’.

Latre cita tota la seva quadrilla a ‘Yes, we Spain’ 
per rebre el president H L’actor canta i balla en el xou

Són dos ‘showman’ de llarga trajectòria en el món de la televisió, 
on han triomfat com a humoristes i imitadors. Ara han decidit pujar 
un esglaó, potser el més alt. Jordi LP i Carlos Latre han saltat a l’es-

cenari gairebé a l’uníson. No deixen enrere el seu passat, per des-
comptat, però volen afegir pòsit actoral a les seves imitacions. Estan 
sols a escena i els seus nombrosos personatges els fan costat.

Humoristes a escena
Carlos Latre i Jordi LP fan un pas endavant en les seves carreres a l’abordar el seu gran debut teatral

Dos artistes mediàtics a la cartellera de BCN                         LLL

encadena la bogeria.
 Tots els personatges pú-
blics (polítics, esportistes i 
de la faràndula) que formen 
part de la seva quadrilla vo-
len desfilar davant el salva-
dor Obama. «És un homenat-
ge als meus 12 anys de televi-
sió i ràdio», va comentar.
 Latre no es limita a imi-

El genial imitador 
ha comptat amb 
la direcció de Joan 
Lluís Bozzo i de 
Jordi Casanovas

Yes, we Spain
3Coliseum • Del 19 de maig al 5 de 
juny • Dijous a diumenge • 20 a 35 €

                                    

Un Camí de 
Santiago de bogeria

J. C. S.
BARCELONA

Gairebé 30 anys de carrera, 
amb molts envelats i bolos 
d’empresa, i gairebé 3.000 
aparicions televisives neces-
sitaven un salt endavant: el 
debut en un escenari tea-
tral. És el que ha fet Jordi Ló-
pez Peña, Jordi LP, a Er Cami-
no Santiago, que l’humorista 
recorre al Club Capitol. Ho 
fa sol, amb els seus 25 per-
sonatges a l’esquena, però 
amb un tutor de pes: Ángel 
Alonso, un històric del tea-
tre amb un currículum ina-
bastable que, per exemple, 
va de fundar La Villarroel a 
dirigir La extraña pareja.
 Jordi LP i Alonso, director  
i autor del muntatge, sem-
blaven condemnats a trobar-
se. «Li vaig dir que fes el que 
considerés convenient. Vo-
lia entrar al teatre amb hu-
militat. Ha sigut com Kara-
te Kid 1, 2, i 3, tot alhora», diu 
l’humorista.

 Alonso va seguir el seu 
pupil en diversos bolos –un 
al restaurant Via Veneto– 
abans de treure del calaix 
una història que tenia esbos-
sada sobre el botafumeiro. 
Va ser la que va donar pas a 
aquest Camí de Santiago que 
emprèn Curro, un cuidador 

xen entre Roncesvalls i San-
tiago en una obra que Alon-
so qualifica com a «antisiste-
ma», però respectuosa amb 
el Camí, «la millor operació 
de màrqueting turístic que 
s’ha fet mai».
 El treball de la parella 
ha estat llarg i conscienciós 
fins a arribar al Club Capitol. 
Andorra va ser, fa un any, la 
primera parada de 17 bolos, 
representats amb gran èxit 
de públic, previs a l’estrena 
barcelonina. Pel camí s’han 
quedat cançons com el Ca-
ra al Sol, per drets d’autor,  
o el Canto a Galicia, de Julio 
Iglesias. S’hi ha incorporat 
l’himne espanyol, amb lle-
tra, en una obra en què Jordi 
LP imita i canta 14 peces. Pe-
rò sobretot en què, diu Alon-
so, es revela com un formida-
ble actor. H

33 Pelegrí 8 Jordi LP, en una escena del muntatge que ofereix la Sala Pepe Rubianes.

Jordi LP fa 25 papers en un llarg pelegrinatge ple 
d’humor H Ángel Alonso dirigeix una obra «antisistema»

“Ha sigut com 
‘Karate Kid 1, 2 i 
3’, tot alhora”, diu 
l’intèrpret sobre la 
seva estrena

d’un centre psiquiàtric, amb 
el trio Compostela, tres paci-
ents afectats d’un deliri que 
els porta a creure’s grans 
personatges. Així, no falten 
en l’obra imitacions del Rei, 
Fraga, Cruyff i la duquessa 
d’Alba.
 Les situacions se succeei-

Er Camino Santiago
3Club Capitol • Dc a Dv, 21.00; Ds, 
18.00 i 21.00; dg, 18.00 •  19-22 €
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