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01. 
LES NITS DEL CABALLO
Miguel Noguera i Za! ja m’agraden  
molt per separat. Penso que 
junts pel camí de la improvisació 
conduïda poden fer coses 
meravelloses.    

 Lluïsos Teatre. Dijous 10

02. 
ESPECIALISTAS 
SECUNDARIOS
Humor a càrrec dels Especialistas 
Secundarios de la Cadena Ser. 
Javier Hernáez, Iñigo Espinosa 
(El amigo de Berto de pasear al 
perro, de Buenafuente) i Armand 
Anjaumà.  Cinemes Maldà. Dj. 5 

03. 
ALEX CLAVERO
#MiMadreEsTrendingTopic és la 
història del dia en què la mare 
de Clavero es va comprar un 
smartphone. Des d’aleshores, tot 
va canviar.   

 La Villarroel. Diumenge 6

04. 
DESPEDIDA COCONUT
Ernesto Sevilla deixa enrere 
l’època de Museo Coconut i ho 
fa amb una recopilació dels seus 
millors monòlegs.  

 Teatre Sagarra. Dissabte 5  

05. 
IMPRO-SHOW
Crec que si La Cubana i Planeta 
Impro s’aliessin per fer un 
espectacle, seria explosiu.   

 Freedonia. Dj., ds. i dg.

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

La cara que fa a la foto Miguel 
Noguera –un dels còmics més 
brillants del moment–, és la que 
m’imagino que va posar quan 
l’Edi Pou, a.k.a Spazzfrica Ehd, 
del duo de rock experimental 
Za!, li va proposar participar en 
una de les Nits del Caballo que 
fan un cop al mes a l’Heliogàbal, 
i que portaran també al Lluïsos 
Teatre amb motiu de la tercera 
edició del festival Ronda que 
presenta l’Helio, i que celebra 
l’arribada de la primavera. Quan 
li vaig preguntar al Miguel sobre 
l’espectacle em va dir que no 
tenia ni la més mínima idea de 
què hi passaria. Ni tan sols, de 
si ell hauria de parlar. Més tard 
vaig entendre que aquesta és la 
gràcia de tot plegat.

 Fa uns anys, Za! –músics 
sense fronteres– es van aliar 
amb els germans Jonquera de 
València per engegar el projecte 
d’una orquestra d’improvisació 
conduïda que bevia de les 

tècniques del jazzman Butch 
Morris, impulsor del concepte 
de conducció. Es va dir 
Orquestra del Caballo Ganador. 

El funcionament és aquest: hi 
ha un director que guia 
l’orquestra mitjançant un codi 
previ de signes compartits 
creats pel mateix director. El 

directe és una improvisació a 
partir d’aquests senyals 
prèviament pactats. No van 
trigar a captar-ne les 
possibilitats d’expansió 
humorística. La idea és convidar 
artistes d’altres disciplines. 

“De la mateixa manera que no 
és igual el català que parlen 
Pompeu Fabra i un quillo de la 
Bordeta, nosaltres adaptem el 
codi segons amb qui 
coŀlaborem”, m’explica l’Edi. És 
el que faran també al Ronda, 
acompanyats del violí de Sara 
Fontán (Manos de Topo), de la 
guitarra de Daniel Descabello 
(Tarántula), el teclat de Guillem 
Caballero (ex-Els Surfing Sirles) i 
Miguel Noguera amb el que li 
toqui. Per què ell? “Perquè té un 
llenguatge únic. Té el 
pensament més lateral amb què 
m’he topat mai”, diu l’Edi, molt 
convençut. Ningú no té ni idea 
de què en sortirà. Només saben 
que aquí la tècnica hi té poc a 
veure, i que el que cal són 
creativitat i flow. I d’això, 
justament, en tenen per regalar. 

Les Nits del Caballo, dins del 
festival Ronda, als Lluïsos 
Teatre el dijous 10 a les 22 h.

La tècnica no us salvarà
Els Za! i Sara Fontán han embolicat Miguel Noguera i Daniel 
Descabello per jugar una nit amb ells. Per Maria Junyent

Miguel Noguera 
té el pensament 
més lateral  
amb què m’he 
topat mai
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