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01. 
ULTRASHOW
A Miguel Noguera li encanta 
crear cartells absurds dels seus 
espectacles per convèncer el 
públic d’anar-hi. L’últim és la foto 
d’un capellà molt seriós.  

 Teatre Goya-Codorníu  
Divendres 25

02. 
DON MAURO: RECICLADO
Té aquell punt de lucidesa que 
només tenen els bojos i l’empenta 
dels qui no es preocupen pel què 
diran. I tot ho fa amb les mans al 
piano.  Teatre Goya-Codorníu. 
Dissabte 26 

03. 
EVOLUZIÓN
Per a Goyo Jiménez, l’evolució 
humana és tan errònia com 
la gramàtica del títol del seu 
espectacle.  BARTS 
Dv. 25, ds. 26 i dg. 27

04. 
BERTO ROMERO 
No us podeu perdre el vídeo en 
què parla del don’t, l’enigmàtic 
protagonista del manual 
d’instruccions d’una torradora.  

 Teatre Joventut. Divendres 25 

05. 
LA PASIÓN DE SHIRLEY
M’agraden els homes vestits de 
dona, i encara més si interpreten 
cantants gal·leses de gira per 
Espanya.  Espai Escènic Carro 
de Baco. Dissabte 26

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

Mauro Muñiz és un dels còmics 
de la primera fornada de 
Paramount Comedy, d’ara fa 
catorze anys. Va voler ocupar el 
tron de la stand-up comedy 
després de veure com Eddie 
Murphy, sol a l’escenari, feia 
esclatar de riure 5.000 ànimes, 
amb tota la incorrecció política 
del món i un caràcter ben forjat. 
El va admirar a l’instant. Sempre 
ha tingut molt clar que el còmic 
ha de veure més enllà del que és 
simple, i fer-ho amb convicció. 

Va ser aleshores quan va 
néixer Don Mauro, un tirà de 
l’opinió pròpia, que no calibra 
les conseqüències del que diu. 
“Fer stand-up comedy no vol dir 
explicar els mateixos acudits 
graciosos que fan riure els 
amics al bar. Per pujar a 
l’escenari cal descompondre la 
realitat, reconstruir-la i 
presentar-la amb una nova 
forma”, diu. Tinc el plaer de 
presentar-los, doncs, Don 
Mauro, sobirà dels dèspotes. 

Reciclado és l’espectacle que 
porta al Goya Codorníu. Amb el 
títol es refereix al reciclatge 
personal, i a l’ecològic. Voluntat 
avant la lettre: no deixar mai 
d’innovar en relació a un mateix 
i a la resta. En el seu cas això es 
tradueix en trobar sempre un 
argument que qüestioni la 
realitat establerta, i el mateix 
concepte de stand-up. Pel que fa 
al reciclatge ecològic ho té clar: 
el podeu enviar a la merda. 
Rebobinem. “La missió del 
còmic és veure més enllà del 
que és simple”. Si bé allò fàcil 

és estar a favor del reciclatge, la 
feina de Don Mauro consisteix a 
qüestionar-lo, amb autoritat i 
desimboltura: potser reciclar no 
és tan bo com ens han explicat. 
“Demonitzem certes coses 
perquè interessa als polítics i 
filòsofs de torn. Per què, en lloc 
de reciclar, no optem per 
fabricar coses que no calgui 
reciclar? Qui en sortiria 
malparat? Passa el mateix amb 
la gana i les ONG, amb el 
racisme i una hipersensibilitat 
hipòcrita”, exclama Don Mauro. 

Sentireu els seus crits 
acompanyats del piano –Muñiz 
va ser teclista de La Cabra 
Mecánica!–, i entre acord i 
acord, potser us adoneu que la 
comèdia és un art seriós.

Don Mauro: Reciclado 
trasbalsarà el públic del Goya 
Codorníu el dissabte 26.

El dimoni vesteix de còmic
A la vida real és Mauro Muñiz, però quan puja a un escenari es 
converteix en Don Mauro, rei dels dèspotes. Per Maria Junyent

La missió del 
còmic és veure 
més enllà del 
que sembla 
simple
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