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ENGINY CANALLA AL CLUB CAPITOL  

Serveixen un humor fresc, directe 
i atrevit. De gust canalla i gamber·
ro. La Cocina de los Monólogos tor·
na demà al Club Capitol amb un 
nou menú –El retHorno– elaborat 
per dos dels membres inicials: To·
ni Moog i Albert Boira, i una nova 
component: Eva Cabezas. «Serà la 
gran sorpresa del xou. És una no-
va Florinda Chico», l’elogia Boira, 
el seu padrí professional. «El meu 
únic talent és descobrir talents. 

Una de les claus per triomfar és no 
tenir por», explica el còmic, que tam·
bé va saber veure al seu dia l’hilarant 
potencial de l’aleshores tècnic i dj 
Moog. 
 També el creador dels èxits de ta·
quilla Singles, Facemoog i Blanca Navi-
dad, que assumeix la direcció i pro·
ducció de l’espectacle, alaba la no·
va incorporació femenina: «Hi ha 
poques dones que facin aquest ti-
pus de canalleig tan directe com 
el de l’Albert i jo. Ella dóna mol-
ta canya i és molt fresca», diu Mo·

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

og. Cabezas ja ha cuinat monòlegs 
en solitari (Teatreneu) i va ser col·
laboradora de Florentino Fernán·
dez a Así nos va (La Sexta). «Em van 
fer fora i hi van posar Carmen Lo-
mana. Va guanyar la imatge a l’hu-
mor», deixa anar l’actriu que, en·

tre altres ocurrències, explicarà als 
espectadors algunes «instruccions 
per al bon ús de la parella». 
 El trio de xefs servirà tres monò·
legs individuals, i també interactu·
aran entre ells i amb el públic. «Els 
demanarem que ens diguin refranys 

i els integrarem al xou; la improvi-
sació és un dels nostres ingredi-
ents», anuncia Boira, que reivindi·
carà «la immaduresa als 50». Ell, als 
40, va fer el gran salt de la seva vida: 
de formador de venedors en una 
multinacional a vendre la moto en 
escena. «Amb aquella vida no em di-
vertia». Va descobrir el Club de la Co-
media i es va posar a cuinar monò·
legs per les sales de Barcelona fins 
a triomfar al Capitol amb Moog i 
Txabi Franquesa. «Vam ser els pio-
ners de l’stand up comedy a la ciu-
tat, llavors no hi havia ningú».
 Moog, que ja fa set anys que va 
deixant anar «barbaritats» al Club 
Capitol, revela algun dels nous 
dards. La família reial serà una de 
les seves dianes. «Si els Urdangarin 
fossin gitanos, els fills estarien en 
un centre d’acolli-
da, i els pares, a la 
garjola». H 

33 Menú de rialles 8Eva Cabezas, Toni Moog i Albert Boira.

MÒNICA TUDELA

El ‘retHorno’ dels 
xefs de l’humor 
Toni Moog, Albert Boira i Eva Cabezas estrenen 
un nou menú de La Cocina de los Monólogos

Vegeu el vídeo d’aques-
ta notícia amb el mòbil  
o a e-periodico.cat

FESTIVAL SIMULTANI

Simfònic ofereix 
100 concerts 
gratis el dia 8
Dissabte que ve, dia 8, a les 18.00 
hores, diferents llocs emblemà·
tics de Catalunya, com el Zoo de 
Barcelona o la Seu Vella de Lleida, 
acolliran 100 concerts simulta·
nis i gratuïts, interpretats per 
5.000 alumnes d’escoles de músi·
ca catalanes, en el marc del Festi·
val Simfònic.

AMB CONDICIONS

Wert, obert 
a revisar l’IVA 
de la cultura 
El ministre d’Educació, Cultura 
i Esport, José Ignacio Wert, es va 
mostrar ahir, en declaracions a 
la COPE, «completament obert» 
a «revisar» la qüestionada deci·
sió d’apujar l’IVA de la cultura al 
21%, però ho va condicionar al fet 
que fos «compatible amb els ob·
jectius de consolidació fiscal».

SECTOR AMENAÇAT

La llibreria 
Canuda tanca 
a l’octubre
El propietari de la llibreria de 
vell barcelonina Canuda, que va 
anunciar a l’abril que abaixaria 
la persiana el 2014 a l’expirar l’ac·
tual contracte de lloguer, avança·
rà la clausura al pròxim mes d’oc·
tubre, quan saldarà els seus fons 
amb el 50% de descompte. Una 
botiga Mango ocuparà el local.

El ‘Concert per la Llibertat’ 
estudia ampliar l’aforament
3L’espectacle pel dret a decidir ja ha venut 60.000 entrades

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E
l Concert per la Llibertat, que 
el 29 de juny vinent tindrà 
lloc al Camp Nou amb 
l’objectiu d’ajudar a refor·

çar el procés sobre l’exercici del 
dret a decidir de Catalunya, ja ha 
venut 60.000 entrades, i pràctica·
ment s’han esgotat les localitats 
disponibles. Per aquesta raó, l’or·
ganització, en què participen dife·
rents entitats, va anunciar ahir 
que ha decidit aturar temporal·
ment la venda de tiquets i estudiar 
la possibilitat d’obrir nous espais 
del recinte blaugrana per poder 
acollir més públic. 
 L’espectacle realitzarà un recor·
regut per diverses cançons que for·
men part de l’imaginari col·lectiu 
i que han servit per reclamar la lli·
bertat de les persones i dels pobles, 
entre elles algunes de les més em·
blemàtiques de Lluís Llach, que se·
rà un dels participants d’un extens 
cartell. 

NOMBROSOS MÚSICS I GRUPS / Hi figura·
ran uns 60 artistes i grups, com 
Maria del Mar Bonet, Pascal Comela·
de, Dyango, Gossos, Jofre Bardagí, 
Marina Rossell, Mayte Martín, l’Elèc·
trica Dharma, Núria Feliu, Paco 
Ibáñez, Pastora, Pep Sala, Peret, Qui·
co Pi de la Serra, Joan Isaac, Sopa de 
Cabra, Sabor de Gràcia, l’Orfeó Cata·
là i l ’Orquestra Simfònica de 

Barcelona i Nacional de Catalunya 
(OBC).
 El Concert per la Llibertat. 2014: fem-
ho possible vol reflectir, segons els or·
ganitzadors, entre els quals hi ha 
Òmnium Cultural i la Plataforma 
per la Llengua, «el clam de la soci·
etat civil per reclamar, a través del 
llenguatge universal de la música, 
el dret del poble català i de tots els 
pobles del món a poder decidir lliu·
rement i democràticament el seu 
propi futur». Per fer·ho, i per «pro·
jectar» aquesta voluntat «dins i fora 

de Catalunya», van escollir l’emble·
màtic escenari del camp del Barça.    
 La direcció artística i escenogrà·
fica de l’espectacle anirà a càrrec de 
Lluís Danés i Gerard Quintana, men·
tre que Carles Cases, Dani Espasa i 
Xavi Lloses s’encarregaran de la di·
recció musical. 
 A l’espera de la nova informació so·
bre l’ampliació de l’aforament, que 
l’organització preveu penjar a la se·
va web, –concertperlallibertat.cat–, 
els preus de les entrades han oscil·lat 
dels 12 als 150 euros. H

MULTITUDINARI CONCERT AL CAMP NOU

33 Lluís Llach. 33 Maria del Mar Bonet.33 Pascal Comelade.

Al cartell hi figuren 
uns 60 artistes,  
entre ells Llach, Paco 
Ibáñez, Peret, Pastora  
i Gerard Quintana


