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01. 
MAGICAL HISTORY TOUR
Després de comprovar com Marc 
Crehuet veu la trobada entre 
un antiavalots i un manifestant 
que ha perdut un ull, necessito 
saber què fa amb Gandhi, 
Maria Magdalena, Freud, Hitler i 
Cleòpatra junts a escena.    

 Coliseum. De dc. a dg.

02. 
VERIUEU-HO!!
Vivim un moment polític i social 
que no mereix menys que rebre 
l’atac d’un bufó irreverent com 
Xavi Castillo.  

 Ateneu Popular 9 Barris. Ds. 8

03. 
SOY UN MISERABLE
Admiro les persones que admeten 
les seves parts més obscures. 
Miguel Lago és un miserable, i ho 
reconeix amb el cap ben alt.  

 Teatre Goya-Codorniu. Ds. 8

04. 
DAVID GUAPO
A primera vista sembla que acabi 
de caure de Mart, però aquest 
còmic de mirada perduda és autor 
de grans veritats del dia a dia, i 
cantautor de nadales.  

 Teatreneu. Dimecres

05. 
DIÁLOGOS EN 3-D
La inte·ligència és un sistema de 
preguntes. Owaldo Digón se’n fa 
algunes de ben lúcides.  

 La Villarroel. Divendres

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

A la majoria de les persones ens 
agrada més explicar històries de 
triomfs que no de fracassos. És 
un fet. Encara que també és 
veritat que, per a l’interlocutor, 
el fracàs sovint resulta més 
divertit que l’èxit. Fracassar, fer 
el ridícul, perdre, ens uneix. Si 
alguna cosa tenen en comú 
José Juan Vaquero i Álvaro 
Carrero, els protagonistes de la 
propera sessió de Las Noches 
de El Club de la Comedia al 
Condal, és una percepció 
positiva del ridícul. Com que la 
seva intenció és fer que 
l’espectador es peti de riure, es 
venen com a ofrena a la cúria 
que ocupa les butaques.

Tot i així, exposar-se a la 
debilitat de compartir situacions 
de ridícul no és fàcil. Potser és 
per això que tots dos 
monologuistes tendeixen a 
narrar episodis de la infància, 
quan, a disposició de la voluntat 
paternal, tots hem patit en carn 
pròpia els capricis de la moda 
del moment, de les mostres 
d’amor efusiu en públic i de la 
sobreprotecció. Vaquero, que a 
la seva última visita a Barcelona 
parlava des de la postura del fill 
objecte de ridícul, explica ara les 
misèries d’un pare –ell– que 
intenta fer-li creure a la seva filla 
que tot el què apareix a la Bíblia 
té la seva lògica. Álvaro Carrero, 
per la seva banda, conserva 
encara un llarg anecdotari 
històric que inclou traumes 
irreversibles causats per un 
passamuntanyes de llana, i 
episodis de suor freda per 
indicar direccions en anglès. Hi 
ha qui, com ells, sap que tot 
fracàs és només relatiu.

José Juan Vaquero i Álvaro 
Carrero ensenyaran les 
vergonyes al Teatre Condal el 
dissabte 8 a les 23.30 h.

MILLORS MOMENTS Dos ‘losers’

CARRERO
Desconfieu sempre quan algú us 

digui que té un nivell d’anglès mitjà. 
Vol dir que no en té ni idea. Álvaro 

Carrero no té complexes i defineix el 
seu nivell com a “suat”.

VAQUERO
La seva mare el cobria de  

protecció solar amb un èmfasi 
desproporcionat. Està convençut 

que, tot i haver passat els anys, el sol 
encara fuig de la seva presència.

Amb tota l’honestedat
José Juan Vaquero i Álvaro Carrero viuen els seus fracassos 
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