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01. 
MAGICAL HISTORY TOUR
M’encantaria sortir a passejar pel 
barri i trobar-me Maria Magdalena 
i Cleòpatra fent una birra. Els 
preguntaria què en pensen d’Adolf 
Hipster, el meu nou ídol.    

 Coliseum. De dc. a dg.

02. 
DAVID BRONCANO  
I PEDRO LLAMAS
Fa un temps vaig entrevistar David 
Broncano i em va confessar que 
un dels seus somnis és assistir a 
una lluita a vida o mort entre un 
nen petit i un porc.  

 Teatre Condal. Dissabte 15 

03. 
ULTRASHOW
No falla. El ‘Bar No’ de Miguel 
Noguera em té el cor robat. Sóc 
incapaç d’entrar a un bar sense 
esperar que em diguin no a tot. 
No a ultrança.   

 Teatre Goya-Codorniu. Dv. 14

04. 
BA€NQÜERO$
Els banquers avars mereixen 
rebre canya des de tots els fronts 
possibles. La comèdia pot ser una 
arma crítica letal.  

 Almazen. Divendres 14 

05. 
BARCELONA COMEDY CLUB
El Freedonia es converteix en 
planter de monologuistes que 
volen posar-se a prova.   

 Freedonia. Dijous 13 

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

Un home es desperta un matí 
qualsevol i decideix que vol fer 
una pel·li amb Stallone. Fa les 
maletes, i se’n va a provar sort a 
Hollywood. Aquest és 
l’argument del primer 
espectacle de Diego Arjona, 
creat, dirigit i interpretat per ell 
mateix. Arjona va arribar directe 
d’Algesires a Madrid ara fa uns 
vuit anys per dedicar-se a la 
comèdia, sobretot als monòlegs 
i als acudits, però ara ha volgut 
fer un salt i crear un espectacle 
total. “Podria haver escrit una 
història sobre la vida d’un còmic 
que decideix muntar el seu propi 
espectacle, però em semblava 
molt més divertit parlar d’algú 
que es capfica a fer una pel·li 
amb Stallone”, explica. 

Aquest espectacle va sobre 
perseguir els somnis, per molt 
desgavellats que siguin. El 
desconegut en qüestió té una 
estratègia de triomf absurda 

d’aquelles que només 
funcionen a l’estadi platònic, 
però té també una fe cega en ell 
mateix. Tant, que quan tanca els 
ulls és capaç de notar la 

suavitat freda de l’Oscar entre 
les mans. Té tan clar el seu 
objectiu que rebutjarà una 
proposta de Bruce Willis: només 
pot ser Stallone. 

Fora de la pel·lícula del 
protagonista, el públic viu 
l’aventura d’un Quixot 
contemporani. Si en revelés 
més, entraria en el terreny de 
l’spoiler, cosa que no faré 
parlant de l’espectacle d’algú 
que s’exhibeix amb un sabre 
aràbic entre les mans. El cert és 
que no s’ha de patir gaire per 
spoilers. “El títol el vaig triar 
perquè sona potent”, confessa 
el Diego. 

‘Spoiler’ es podrà veure al 
Capitol del dv. 14 al dg.16.

Agafa’m el mòbil, Silvester
Diego Arjona parla del seu primer espectacle, ‘Spoiler’, amb la 
Maria Junyent, que promet no revelar res de crucial

Rebutjarà una 
proposta laboral 
de Bruce Willis: 
només vol 
Stallone


