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DOS NOUS CICLES DE CÒMICS DE LA PARAULA

Si hi ha algun gènere teatral que no 
només resisteix la crisi sinó que hi 
conviu de forma positiva és, per ra·
ons òbvies, el del monòleg. Ja no és 
una moda ni una tendència. S’ha 
convertit en una norma de la car·
tellera i no només dels espais més 
alternatius. La Villarroel i el Con·
dal, dos dels teatres del grup Focus, 
també comptaran amb el ganxo 
del soliloqui amb humor per arro·
donir la seva programació en un se·
gon horari. No estan les coses per 
deixar escapar cap espectador i ja 
se sap que el monòleg ajuda a cap·
tar el públic més jove.
 El gallec Oswald Digón va ser 
el primer a aterrar el mes passat a  
La Villarroel, un dels temples en 
què va deixar la seva empremta 
Pepe Rubianes, mestre no només 
del monòleg sinó també d’omplir 
tot sol un escenari. Digón farà els 

Llamas. Amb les noves propostes, i 
l’existent en espais com el Capitol, 
l’Alexandra i l’Arteria, els seguidors 
del gènere no poden demanar res 
més. H
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Temps de 
monòlegs
La Villarroel i el Condal completen la seva 
oferta amb humor per a un segon horari

dissabtes i diumenges la seva pro·
posta interactiva Diálogos en 3D, en 
què juga amb l’espectador en di·
recte i també amb els missatges 
que rebi per les xarxes socials.

Parelles al Condal

El cicle Comedy Hall de La Villar·
roel s’obre aquest dijous amb un 
veterà del gènere, el gallec Miguel 
Lago. Torna a Barcelona amb Soy 
un miserable, un muntatge que va 
passar abans per la Muntaner i 
l’Alexandra i en què mostra un hu·
mor gamberro com ja indica el tí·
tol. Els divendres serà el torn d’un 
altre veterà, Dani Pérez, amb En 
directo 2.0. El còmic català sempre 
ha dit que veure en directe Rubi·
anes a La Villarroel li va despertar 
la vocació.
 Al Condal, mentrestant, s’instal·
larà els dissabtes, cada dues setma·
nes, el conegut format pel seu ves·
sant televisiu d’El club de la comedia. 
L’oferta serà de dos monologuis·
tes, i començarà el dia 26 amb la pa·
rella David Broncano·Álvaro Carre·
ro. Toni Moog i Salva Reina, Chuki, 
seran els següents el 9 de febrer. El 
cicle de cinc funcions es completa·
rà amb Dani Rovira·Sergio Fernán·
dez, El Monaguillo, Txabi Franquesa·
Sergio Olalla, i Tomás García·Pedro 

33 Trencador 8 Toni Moog serà al Condal.

                                

33 Clàssic 8 Miguel Lago actuarà a La Villarroel.

                                 

El gallec Miguel 
Lago obre demà  
el ‘Comedy Hall’ 
amb el muntatge 
‘Soy un miserable’


