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Teatre

L’home visible no és un home 
normal. L’home visible triga tres 
hores a vestir-se. L’home visible 
parla amb la llum. “Crec en 
Déu? I ell, que creu en mi? 
Samuel Beckett ja ho sabia”. 
L’home visible explica una teoria 
matemàtica sobre l’amor a una 
planta moribunda. L‘home 
visible certifica el seu ridícul 
universal, que el converteix en 
únic. L’home visible practica la 
transmigració per arribar a ser 
els altres, i a comprendre’ls: un 
camell o una pastanaga, quan 
els altres no poden ser més que 
el que són, el que som. L’home 
visible és un home 
voluntàriament aïllat de la resta, 
però un home que parla amb si 
mateix i explora. Fa preguntes. 
Fa troballes. Escriu bajanades 
en una llibreta. 

L’home visible s’alimenta 
d’alguna poció màgica que el 
manté viu. L’home visible es diu 
Valentí i en acabar se’n va 
sense saludar, malgrat els 
aplaudiments.  L’home visible 

representa el sense sentit del 
món quan ja l’absurd s’ha 
convertit en quotidià i de res ens 
serveix ni la lògica ni la raó. A la 
fi la metafísica són unes 
xocolatines. Dada no ho hagués 
expressat millor. 

L’home visible protagonitza 
un espectacle que dinamita les 
convencions poètiques amb la 
inestimable ajuda de Fernando 
Pessoa i el poeta argenti 
Oliverio Girondo, tot creant una 
hipnòtica poètica de l’espai i 
del moviment, acompanyat d’un 
excel·lent espai sonor de Pablo 
Rega. L’home visible és un 

espectacle que trenca motlles i 
exigeix una mirada 
descontaminada de clixés, 
perquè el més profund està a la 
superfície, a la pell. L’home 
visible és un personatge creat 
per David Climent amb un 
treball corporal deliciós. 
L‘home visible és un 
espectacle atmosfèric cuidat 
fins a l’últim detall per 
descobrir que hi ha altres 
maneres d’explicar el món. 
–Santi Fondevila

NOTA AL PEU La segona obra de 
loscorderos.sc d’aquest any.

Hi ha còmics de gag o d’acudit 
breu i d’altres que funcionen 
millor amb formats més llargs. 
Carlos Latre pertany al primer 
grup en la seva versió més 
reconcentrada. És bo en el 
miniacudit, en la imitació-flaix. 
La millor part de 15 años no es 
nada és el repte que li planteja 
la veu de Xavier Sardà de 
recuperar a gran velocitat els 
personatges de Crónicas 
marcianas. Pim-Pam i llestos. 
Latre parodia amb l’efectiva 
simplicitat del clàssic “amb un 
sis i un quatre faig el teu retrat”. 
Una essència en el traç que cal 

veure com un mèrit.
La caricatura llarga no 

funciona. El còmic no té un bon 
guionista que transformi 
l’espetec còmic en un relat 
humorístic. No sap com narrar 
una historieta i en aquest buit 
–augmentat per un ritme amb 
llacunes– destapa les seves 
limitacions com a suplantador. 
Passa que Latre no és el 
sorprenent àlies de tots els 
seus personatges. Costa veure 
Lauren Postigo o Luis del Olmo, 
fins i tot costa veure Pepe 
Rubianes, encara que posi tot el 
seu afecte en l’homenatge que 
li dedica. –Juan Carlos Olivares

NOTA AL PEU Latre funciona en 
el pim-pam, en l’acudit breu.

Latre: 15 años no es nada

Club Capitol. Fins al 6 de juliol
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01. 
EL LOCO Y LA CAMISA
Alerta, que els de Banfield han 
allargat la seva estada al Romea 
fins al 22 de juny, i és per alguna 
cosa: una gran obra de teatre 
interpretada per cinc actors que 
no són d’eixe món.  Teatre 
Romea. De dimarts a diumenge 

02. 
THE INQUISITIVE MIDDLE
La combinació és explosiva: Sònia 
Gómez retent homenatge a la 
cultura de club amb Lucy Suggate 
ballant i James Holden als plats, 
que farà en viu, de cap a cap, el 
seu últim àlbum, The inheritors.  

 Mercat de les Flors. Dv. 13

03. 
AQUELLOS DÍAS AZULES
Marc Artigau és un d’aquells 
jovencells que cal seguir de prop. 
I aquí, a sobre, té tres actors 
que ens faran tornar a casa en 
un núvol. Entrepans de Nocilla, 
rascades als genolls... 

 Círcol Maldà. De dc. a dg.

04. 
LA GRAN ILUSIÓN
A la redacció de Time Out diuen 
que és el seu nou ídol. Qui sóc 
jo per contradir-los? El mag pop 
és la revelació dels escenaris 
barcelonins, sens dubte.  

 Coliseum. De dimecres a 
diumenge

05. 
KYLA
Lars Norén és la consciència 
d’Europa i aquí ens demostra que 
no anem bé, que hi ha massa 
feixisme en l’ambient.  Versus 
Teatre. Dimarts i dimecres

Tots les crítiques  
a timeout.cat
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elhombreVisible

La Seca - Espai Brossa  
Fins al 22 de juny
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