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“El Miguel diu que ets un dels 
millors imitadors del país”, dic a 
Raúl Pérez. “El tinc molt ben 
alliçonat”, em respon, sec. 
Desconfio d’ell des del principi. 
Mentre Miguel Martín ha dedicat 
una extensa oda a les qualitats (i 
al cul) de Raúl Pérez –el seu 
company de fatigues–, aquest 
últim adoba els elogis amb 
inesperades dosis de verí que 
em descol·loquen. “Qui no 
s’enamora del Miguel a primera 
vista? Qui no voldria bufetejar-
lo?”, es pregunta amb una 
naturalitat inquietant. Com 
m’agradaria salvar el pobre 
Miguel de les urpes d’aquest 
miserable, si no hagués 
d’ocupar-me d’escriure un article 
sobre l’espectacle que portaran 
al Capitol. 

Martín i Pérez es van conèixer 
a Caiga quien caiga, on tots dos 
col·laboraven. El seu va ser un 
amor a primera vista. El Miguel 
es va penjar de les imitacions del 
Raúl. Al mateix temps, la 
freqüència cardíaca del Raúl 
augmentava a mesura que el 
Miguel feia gala d’un atreviment 
que, combinat amb cert aire naïf, 
se li feia irresistible. Pérez no va 
trigar a reclutar-lo a la tropa del 
programa Anda ya! dels 40 
Principales, on Miguel Martín 
condueix una secció de bromes 
telefòniques en la qual atempta 
contra la paciència d’objectius 
civils innocents. En aquesta 
història no hi falta, tampoc, un 
bucòlic viatge estiuenc a 
Menorca, en ple apogeu amorós, 
on va tenir lloc la seva primera 
actuació com a parella de fet. Per 
prevenir possibles escenes 
d’agressivitat, eviteu portar els 
nens a veure l’espectacle. 

‘Perdón por el retraso’ és al 
Club Capitol dv. 7 i ds. 8 a les 
23 h i dg. 9 a les 20 h.

Història d’un amor àcid
Les gàbies del Comedy Zoo acullen dos nous espècimens: 
Miguel Martín i Raúl Pérez. La Maria Junyent els tira cacauets

01. 
DAVID GUAPO
Va enfilar el camí al cel dels 
monologuistes i ningú l’ha 
desviat. La fòrmula del seu 
humor combina rapidesa, ironia 
i ingenuïtat en unes dosis que 
resulten letals.    

 Club Captiol. Dc, dv. ds. i dg.

02. 
MIGUEL MARTÍN  
I RAÚL PÉREZ
Les propostes del cicle Comedy 
Zoo acostumen a ser una aposta 
segura, sobretot en matèria de 
descobriments, com el d’aquest 
duo.  

 Club Capitol. De dv. a dg.

03. 
PEYU
Aquest home és capaç de 
provocar un atac de riure global 
amb una cinta mètrica com a 
única arma a les seves mans.   

 Teatre Poliorama. Dissabte.

04. 
IMPRO-SHOW
La Cia. Planeta Impro està 
formada per mestres Shaolin en 
l’art mil·lenari de la improvisació.   

 Teatreneu. Dj. ds. i dg.

05. 
TUPPERSEX
Sento una atracció irrefrenable 
cap a les perruqueres de barri. La 
idea d’una d’elles venent vibradors 
em commou.  

 Club Capitol. De dc. a dg.

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

Si vols petar-te de riure 
entra a timeout.cat

LES CLAUS Dos monòlegs, un espectacle

L’ART DE FRACASSAR
El fracàs (aliè) ens fa riure. L’èxit 

d’alguns dels còmics més brillants 
recau en l’art de convertir fracassos 
individuals en riallades col·lectives. 

Miguel Martín és d’aquests.

PERSONALITAT MÚLTIPLE
Raúl Pérez parodia l’actualitat 

mitjançant la imitació de la flora i 
fauna del circ mediàtic. Al Capitol, 

una vintena de personatges reposen 
sota la seva pell.

Coordina  
Maria Junyent

mjunyent@timeout.cat 
@junyjuliol


