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Teatreneu
Terol, 26. 93 285 37 12.  
www.teatreneu.com.

A los 40 lo petamos Ds., 19 h. 
Dg., 18.30 h. 12-18 €. Fins al 26 de 
gener.

Text i direcció: Mar Serra. Amb Marc 
Truco i Bel Ortiz.

Aleix i Carol sempre prenen la 
cerveseta al Chema’s Bar. Ell és químic i 
ella encara està trobant el seu lloc al 
món. Encara que són molt diferents 
tenen una vida sexual molt intensa que 
apaivaga les seves diferències. L’Aleix 
farà els 40 i ha arribat el moment de fer 
un autèntic balanç de la seva vida. 
Escenes que parlen de sexe, mitges 
veritats, grans mentides, familiars 
descontents i uns vídeos una mica 
indiscrets ens faran descobrir qui i com 
‘peta’ aquesta història... Una parella 
per fer-nos ‘petar’ de riure!

Versus Teatre
Castillejos, 179. 93 232 31 84.  
www.versusteatre.com.

(!) (A)murs. A love story De dj. a 
ds., 20 h. Dg., 18 h. 20 €. Fins al 12 de 
gener.

Dir: Míriam Escurriola. Ariadna 
Peya, Guille Vidal-Ribas, Alessio 
Arena, Mariona Castillo, Bea Vergés, 
Christian Ramos.

Vegeu la crítica a la pàg. 58.

Dansa
La Seca
Flassaders, 40. 93 310 13 64.  
www.laseca.cat.

(!) Born en dansa: Bathroom 
Symphony Dc. i dj., 21 h. 16 €. 15 i 16 
de gener. 

D’Ona Fusté, Ariadna Montfort, 
Adele Madau i Vero Cendoya.

Primer dels quatre espectacles que 
conformen el cicle ‘Born en dansa’ i 
consisteix en una peça sobre la 
intimitat, un homenatge al lloc que 
l’ésser humà escull per actes tan 
dispars com tallar-se les ungles o 
treure’s la vida.

Mercat de les Flors
Lleida, 59. 93 426 18 75.  
www.mercatlors.cat.

GRATIS (!) Barris en dansa: 
Inakibú Dg., 18 h. Només dg. 12. 

‘Inakibú’  és el resultat del projecte 
Barris en Dansa, un espectacle de 
dansa contemporània interpretat per 
prop de 200 persones de totes les edats, 
condicions i de diversos barris de 
Barcelona. ‘Inakibú’ és una paraula 
inventada que signiica ‘petit raig 
d’esperança’ que és allò que pretén 
transmetre l’espectacle i el projecte en 
general. Oferir un raig d’esperança a 
través de la participació i la creació 
col·lectiva. 

(!) Secció irregular: Los 
Micrófonos + Salomania Dv. i ds., 
20.30 h. 12 €. 10 i 11 de gener. 

Quarta sessió de la temporada de la 
Secció irregular. A ‘Los Micrófonos’, 
Jorge Dutor i Guillem Mont de Palol se 
submergeixen en un univers comú, allò 
que constantment ens rodeja: la cultura 
pop. ‘Salomania’, de Pauline Boudry i 
Renate Lorenz es reconstrueix un ball, 
la ‘dansa dels set vels’, de la pel·lícula 
muda d’‘Alla Nazimova Salomé’. 
També s’hi assagen parts del ‘Solo de 
Balda’, de la coreògrafa i cineasta 
Yvonne Rainer. 

Tothom sap que en matèria de 
recerca, YouTube i la Viquipèdia 
són dues de les grans fonts 
d’informació que cal consultar. 
Com que no tinc el plaer d’haver 
vist mai en viu un ós formiguer, el 
primer que he fet és buscar-lo a la 
Viquipèdia, on, per la meva 
sorpresa, he descobert que el nom 
científic de l’animal és 
vermilingua, que vol dir ‘llengua 
amb forma de cuc’ i que, tot i el 
seu nom comú, aquests 
ingeridors de formigues i tèrmits 
no tenen cap parentesc directe 
amb els óssos. 

Per continuar amb la meva 
acurada recerca, i preguntant-

me sobre quina serà la veritat 
sobre l’entranyable vermilingua 
–si és que hi ha algun mite al seu 
voltant–  he introduït el títol de 
l’espectacle que presentaran 
Raúl Cimas i Julián López al 
Capitol, Toda la verdad sobre el 
oso hormiguero. 

El tercer vídeo que apareix a la 
llista, després de dos clips 
promocionals dels autors i 
intèrprets de l’espectacle, ha 
despertat la meva curiositat. Es 
titula La verdad sobre el oso 
hormiguero,  va ser publicat fa 
quatre anys, i no hi ha ni rastre de 
l’empremta de Cimas i López. Tot 
i que no he estat capaç d’assumir 

els dos minuts i mig que dura, puc 
dir que no té pèrdua. En ell, tres 
universitàries d’hormones 
desbocades intenten explicar a un 
públic indefinit les minúcies de 
l’ós formiguer. Simulen el morro 
de l’animal amb gots de plàstic. Si 
Tristan Tzara les veiés, les 
coronaria muses de l’absurd. Pot 
ser que Raúl Cimas i Julián López 
hagin creat l’espectacle en honor 
a aquesta obra d’art no 
reconeguda? Fent una ullada a la 
trajectòria d’aquest gran 
matrimoni escènic, no 
m’estranyaria gens que fos així. 

Tothom qui els hagi seguit en 
les seves creuades, de 
Muchachada Nuí a Museo 
Coconut, hi estarà d’acord. 

L’humor Chanante, marca 
indeleble de la casa, implica una 
manera de fer guiada per una 
premissa inviolable: per sobre de 
tot, la ximpleria per la ximpleria. 
Un lema que tots dos humoristes 
proclamen als quatre vents. 

A Toda la verdad sobre el oso 
hormiguero no hi trobareu óssos 
formiguers, ni cap veritat 
revelada. Ni tan sols 
escenografia. L’últim cop que van 
venir a Barcelona, dues 
temporades de Comedy Zoo 
enrere, López ens argumentava 
els perquès de la seva unió amb 
Cimas:  “Ell és el rellotge còmic i jo 
la víscera”, deia. Passades 
estacions i espectacles després 
d’aquella conversa, la parella 
continua a la trinxera de l’humor, 
i a primera línia de foc. Compten 
amb una arma infal·lible, la 
simplicitat. Que, condimentada 
amb altes dosis de víscera i 
servida amb el ritme necessari, 
els converteix en un combo 
explosiu. Això no va de jocs de 
paraules, de sàtira de l’actualitat, 
de crítica informativa. Es tracta, 
més aviat, de fer l’imbècil durant 
90 minuts i cobrir-se 
d’aplaudiments.   

TODA LA VERDAD SOBRE EL 

OSO HORMIGUERO

Club Capitol 

De dv. 17 a dg. 19

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Amb el suport de Codorníu

Un record de la típica tarda en què surts a passejar amb el teu ós.

Cimas i López fan més xou que un ós formiguer 

passejant per la Gran Via. Per Maria Junyent

Qui ha vist un 
‘vermilingua’?

Es tracta de 
fer l’imbècil 
durant 90 minuts 
i cobrir-se 
d’aplaudiments
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