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Es diu Francisco Rodríguez, però 
a l’escenari és Paco Calavera. Per 
què Calavera? “Tonteries de 
joventut, de quan el meu al·licient 
per pujar a un escenari era beguda 
gratis i noies guapes”, explica. 
“Deien que era ‘un calavera’”. Això 
ho diu tot. Què et fa ser el 
monologuista del mes? “Ni idea. 
Alguna cosa tindré, dic jo!”, i es 
queda tan ample. I sí que la té: 
veritat. Té la mateixa veritat quan 
parla de sexe que quan explica 
com el van abduir els 
extraterrestres. Es pren el sentit 
de l’stand up al peu de la lletra: el 
que veus és el que hi ha. 

Hi ha una sèrie d’adjectius que 
es repeteixen a l’hora de descriure 
un monologuista, i de tant repetir-
se, alguns perden el sentit. Què 
volen dir quan diuen que l’humor 
de Paco Calavera és “absurd i 
irreverent”? El DIEC defineix allò 
absurd com a “contrari a la raó, al 
sentit comú”. I ve que ni pintat per 
definir el discurs del Paco. 
“Absurd és que Debussy vagi al 
videoclub per llogar una pel·li de 
Steven Seagal”, dispara el còmic. 
Absurd no deixa de ser dir-li adéu 

al sentit comú i confiar en un de 
propi. I al final dir: “Bé, si no els 
agrada el que veuen almenys 
podran veure’m patir”. L’absurd 
és de per si irreverent.

En aquesta doble visita del 
còmic a Barcelona gaudirem d’allò 
que ell assegura que és el seu 
millor repertori, fet de novetats i 
d’antics blocs remasteritzats. 
Quina és la més gran font de 
l’absurd? Les relacions socials. La 
impossibilitat de comunicar-se. 
Especialment, en parella. Però 
això no és tot. La seva generació, la 
dels 30. Revolucions sense 
ideologia, generació a la deriva. 
“Continuem sent Goonies”, diu. I 
es posa a riure. 

Declaració d’intencions: 
“Prometo no explicar cap acudit 
sobre controls d’alcoholèmia, ni 
sobre la cara que posa la teva mare 
quan arribes a casa begut. 
Ofereixo idees revolucionàries. 
Tot el contrari del pragmatisme. 
No sé ser pràctic”. 
  
PACO CALAVERA

Club Astoria

Dimecres 9 i 16 de maig

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Amants de l’absurd
Paco Calavera és el monologuista del  maig de 
Paramount Comedy. Per Maria Junyent

(!) 6a Sessió Secció irregular 
Amb Bea Fernández, Aimar Pérez Galí, 
Norberto Llopis. 80. Dc., 21 h. 10 €. 
Només dimecres 16 de maig. 

Cloenda de la Secció Irregular a càrrec 
de Sílvia Sant Funk / Las Santas amb la 
nova peça ‘Paradigma y crisis’ i amb la 
creació de Norberto Llopis ‘Orientación’. 

(!) Diari d’accions Amb Pere Faura, 
Iñaki Álvarez. Dv., 18 h. Ds., 21 h. 10 €. 
Només 11 i 12 de maig. 

Projecte escènico-visual que proposa 
noves mirades per entendre i desentendre 
la relació entre llenguatge i acció, a partir 
de retalls de premsa diària. 

 (!) L_entes Amb  Iris Hetizinger i 
Natalia Jiménez. 80. Dv. i ds., 20.30 h. 
10 €. Només 11 i 12 de maig. 

Una experiència que tracta de la 
percepció humana. Un espai gira mentre 
el cos camina seguint una decisió i a canvi 
es troba l’inesperat i profund túnel del seu 
inconscient. 

(!) Observen cómo el cansancio 
derrota al pensamiento  d’El Conde 
de Torrei el . Amb Pablo Gisbert, Andreu 
Martínez, Jordi Rodríguez i jugadors de 
bàsquet convidats. 45. Dj., 19.30 h. Dv., 
21 h. 10 €. Només 10 i 11 de maig. 

Un partit de bàsquet, on els jugadors 
mesuren la seva resistència, força i 
tècnica, juxtaposat a un home i una dona 
que s’interroguen al voltant de qüestions 
vitals que els preocupen. 

(!) Volum II de Tomàs Aragay. Amb 
Sofía Asencio i Nilo Gallego. Ds., 18 h. 
Dg., 19.30 h. 10 €. Només 12 i 13 de 
maig. 

Una pista de ball on es barregen un 
peculiar DJ, una dona que balla i alguns 
accidents poètics per mostrar el menys 
espectacular: la poètica del que és patètic. 

GRATIS (!) ¿Y por qué John Cage?  
Amb Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol. 

Ds. i dg., 18 h. Només 12 i 13 de maig. 
El muntatge titulat com el pare dels 

‘happenings’  musicals vol ser un estudi 
sobre el so en un discurs. Hi ha barreres 
entre el so, el cos i el llenguatge?  

Nau Ivanow 
(Hondures, 28-30). T. 93 340 74 68 . www.
nauivanow.com.  

Tot és fum. L’amor en 5 intents de 
Clara Bes, Ariadna  Peya i Clara  Peya. De 
dj. a dv., 21 h. Dg., 19 h. 12 €. 

Una habitació plena de records és 
l’origen del muntatge . La poesia, la 
música, les imatges i el  moviment, ens 
apropem als diversos personatges i 
emocions d’aquesta història. 

Teatre Lliure: Montjuïc 
(Pg. Santa Madrona, 40-46). T. 93 289 27 
70 . www.teatrelliure.com.  

GRATIS (!) Ciel Dir: Jordi  Galí. 25. 
Dv., 17.30 i 19 h. Només dv. 11 de maig. 

Una escriptura de gestos precisos i 
necessaris. Un gairebé res, sui cient per 
mostrar una certa poesia que pugui ser 
vista i compartida per altres. 

(!) Fäustino II o crònica d’un cos i 
la seva ciutat Amb Sergi Faustino. 2. 
Dv., 18 h. Ds., 12 h. 10 €. Només 11 i 12 
de maig. 

Un recorregut per la història personal 
que és i que conté un cos, a partir 
d’indrets i espais de la ciutat que l’ha vist 
néixer, la ciutat que l’ha vist créixer i en la 
qual viu.

MÉS ACTIVITATS!
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Apunteu aquest nom: Paco Calavera.


