
ESTRENA AL TEATRE COLISEUM D’UNA NOVA PRODUCCIÓ DE MINORIA ABSOLUTA

borni, que firma la direcció d’aquest 
nou espectacle. En el repartiment fi-
guren actors com Lluís Villanueva 
(Gandhi), Alain Hernández (Hitler), 
Queco Novell (Freud), Mireia Portas 
(Cleòpatra) i Betsy Túrnez (Maria 
Magdalena).
 També hi ha col·laborat Berto Ro-
mero, que apareix en un vídeo trans-
figurat en Stephen Hawking. La pri-
vilegiada ment del científic és la que 
ha aconseguit l’impossible: portar 
l’il·lustre quintet a aquest malparat 
segle XXI. «Vam escollir figures con-
trastades i de diferents èpoques que 
poguessin donar joc», explica Soler. 
Així, Maria Magdalena parlarà de 
les relacions de parella; Freud ana-

Els reis de l’humor català –la pro-
ductora Minoria Absoluta, artífex 
dels èxits televisius Polònia i Crackò-
via– tornen a fer-la grossa entre 
bastidors després de l’èxit de ta-
quilla del seu debut escènic, La fa-
mília irreal. Ara han decidit viatjar 
al passat per rescatar cinc perso-
natges de gran rellevància històri-
ca –Maria Magdalena, Cleòpatra, 
Hitler, Gandhi i Freud– i portar-los 
al nostre present. Un any després 
d’enfrontar-se amb aquesta èpo-
ca, desorientats i desubicats, aca-
ben sent contractats com a mono-
loguistes per a un xou de varietats. 

Aquí els tenim, junts i barrejats, des-
afiant les lleis del temps mentre in-
tenten adaptar-se a la nova realitat. 
És Magical History Club, espectacle 
que s’estrena al Teatre Coliseum el 
10 de març, amb funcions prèvies a 
partir d’aquest dijous. A manera de 
cabaret, la sala conservarà la dispo-
sició de taules i cadires de l’anterior 
producció, The hole, amb serveis de 
bar i sopars.
 Després d’associar-se amb Dagoll 
Dagom per fer pujar a escena els ca-
ricaturitzats representants de la 
nostra monarquia, aquesta vegada 
la productora de Toni Soler ha tro-
bat nous socis, entre aquests el di-
rector Marc Crehuet, creador d’El rei 
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Cinc friquis al cabaret
Els creadors de ‘La família irreal’ ressusciten Freud, Cleòpatra, Gandhi, Hitler i Maria 
Magdalena a ‘Magical History Club’ H Marc Crehuet dirigeix el «gamberro i esbojarrat» xou

33 Broma històrica 8 Lluís Villanueva, Mireia Portas, Alain Hernández, Queco Novell i Betsy Túrnez, amb els seus respectius personatges.
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Els cinc personatges 
fan un viatge cap 
al present per 
convertir-se en 
monologuistes

litzarà les qüestions de la libido i 
les neures de la societat actual; Hit-
ler dissertarà sobre la política, la 
imatge i la comunicació amb les 
masses; la reina de l’antic Egipte 
debatrà sobre el paper de la dona, 
i Gandhi traurà el suc a l’acomo-
dat món actual. No hi ha, aclareix 
Soler, cap intenció divulgativa en 
el muntatge, però la seva actitud 
històrica els permet reflexionar en 
clau d’humor sobre el que es cou 
aquests dies. «És només una bro-
ma divertida, res més», postil·la el 
productor.
 En l’espectacle s’intercalen les 
breus actuacions dels curiosos mo-
nologuistes amb les hilarants situ-
acions al backstage, on poden inte-
ractuar entre ells. «És un text molt 
gamberro, molt boig, que engan-
xa des del primer moment. És molt 
graciós veure com aquestes cele-
britats històriques contemplen el 
món contemporani des de la per-
plexitat absoluta i amb una mira-
da crítica i irònica», explica el direc-
tor, que compara el club d’aquests 
monologuistes morts amb un ca-
baret a l’estil Las Vegas.

Fins i tot un ‘striptease’

En el repartiment de rols, a Que-
co Novell li ha tocat ser el pare de 
la psicoanàlisi. «És el més sensat 
de tots, l’únic que aporta una mi-
ca de veritat davant dels quatre fri-
quis que l’envolten», apunta el Ra-
joy del Polònia. De reina en reina, 
Mireia Portas –la Sofia de La família 
irreal– encarna una «Cleòpatra en 
hores baixes, que no acaba de tro-
bar el seu lloc. Recorda una mica 
l’Ana Obregón dels posats».
 Lluís Villanueva és un desnodrit 
Gandhi que critica el passotisme 
de la societat i Alain Hernández to-
ca sostre en el seu currículum de 
«dolents» posant-se en el bigoti de 
Hitler. «Li encanta fer discursos, 
així que es troba com un peix a l’ai-
gua exercint de monologuista, en-
cara que el que li agradaria real-
ment és trobar feina de la seva es-
pecialitat, de genocida en algun 
camp de concentració», explica.
 Finalment, Betsy Túrnez es des-
vesteix com Maria Magdalena. «La 
contracten per fer un striptease. 
Volen aprofitar l’experiència del 
meu ofici», fa broma l’actriu, que 
en la ficció carrega amb una creu 
eterna. «Sóc la típica plasta que fa 
2.000 anys que està enganxada al 
Chus; com aquelles dones pesa-
des que sempre estan parlant dels 
seus ex». H 
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