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01. 
PABLO CARBONELL
Entre d’altres, va ser el cantant 
de Los Toreros Muertos, i el 
responsable d’algunes de les 
entrevistes més memorables de 
CQC. Un humorista de cap a peus.    

 Club Capitol. De dv. 21 a dg. 23

02. 
MAGICAL HISTORY CLUB
No és un viatge al passat, sinó 
un retorn al futur del qual en som 
espectadors. ¿Què deu pensar 
Ghandi del món d’avui?  

 Coliseum. Dc. i dj. 20.30 h, dv. 
21 h, ds. 18 i 21 h, dg. 18 h

03. 
A MI QUE ME REGISTREN
El Frutero de 7 vidas era la viva 
imatge del concepte grotesc. El 
seu bigoti aznarià ple d’escuma 
de birra em porta bons records.  

 Teatre Goya-Codorniu. Dv. 21

04. 
FAMELAB SEMIFINAL 2014
Impressionant: un concurs 
internacional de monòlegs 
científics. Bromes sobre teoremes, 
conjectures, graus Kelvin, 
octaedres, i Flipy al jurat. 

 Teatre Poliorama. Divendres 21

05. 
SINGLES NIGHT
La família Impro-Show dedica 
una nit als solters. Si torneu sols 
a casa almenys podreu dir que 
heu rigut.  

 Teatreneu. Divendres 21 i 28

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

Ja fa vuit anys que 7 vidas, una 
de les primeres comèdies de 
situació espanyoles d’èxit, es va 
acabar. Tot i així, encara no puc 
evitar veure el bigoti de Santi 
Rodríguez cada cop que algú 
pronuncia la paraula frutero. El 
personatge a qui donava vida 
era mig analfabet, homòfob i 
masclista, entabanador i ranci 
fins a la meduŀla i, tot i així, 
irremeiablement entranyable i 
divertit. Ens explica que també 
ell el recorda sovint, i que 
encara avui l’aturen pel carrer 
buscant alguna resta d’aquell 
simpàtic desgraciat. 

La vida ha seguit i el Santi ha 
pres altres camins. Entre ells, el 
dels monòlegs. El 2009 va 
estrenar al Capitol A mi que me 
registren, un espectacle on, 
bàsicament, explica la seva vida 
des que va néixer fins avui. Ara 
tanca el cercle al Goya, on farà 

l’última funció. La tecnologia hi 
té un paper central, al monòleg, 
perquè tal com explica el Santi 
“és potser l’element de canvi 
més heavy entre la generació 
dels meus pares i la meva. A 
més a més, és un canvi al qual 

no tenim altre remei que 
adaptar-nos”. Posa exemples 
senzills: “Abans memoritzàvem 
números de telèfon i ara ens 
quedem en blanc si n’hem de 
recordar un de sol, abans 
viatjàvem amb la  Guia Campsa i 

ara perdem el nord sense un 
TomTom”. I no és només una 
qüestió de tecnologia: “Abans, 
si tornaves a casa amb un 
suspens, rebies un bon càstig. 
Des que els ‘pot millorar’ van 
substituir els suspensos, els 
càstigs són una resposta 
massa rotunda”. 

M’he trobat amb un Santi 
combatiu. Diu que té “la sospita 
que el públic es cansarà aviat 
dels monòlegs”. “En fa tothom, 
no es treballen prou, i els falta 
autenticitat, perquè és 
imprescindible que els hagi 
escrit la mateixa persona que 
els fa, i això no passa sempre”. 
Ja ho diu: A mi que me registren. 
Podreu comprovar que no 
amaga res. 

Santi Rodríguez permetrà que 
el registreu al Teatre Goya 
Codorníu el dv. 21 a les 23.30 h

Tots volem un fruiter com ell
Santi Rodríguez fa l’última funció d’‘A mi que me registren’ a 
Barcelona, on la va estrenar. Per Maria Junyent

Tinc la sospita 
que el públic 
no trigarà a 
cansar-se dels 
monòlegs


