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Compra entrades i reserva taula a www.timeout.cat  45   

Comèdia Coordina  
Maria Junyent

mjunyent@timeout.cat 
@junyjuliol

01. 
FAEMINO Y CANSADO
Si no existissin algú els hauria 
d’inventar i anirien a la llista dels 
millors invents del segle. L’arma 
definitiva del riure. 

 Teatre Borràs. De dt. 1 a dg. 6.

02. 
15 AÑOS NO ES NADA
A mi personalment el Núñez de 
Latre em sembla molt millor 
Núñez que el mateix Núñez. 
Només per això ja val la pena.  

 Club Capitol. De dc. a dg. 

03. 
LA GRAN ILUSIÓN
Antonio Díaz es la gran revelació 
de la temporada. Quan recordo 
el truc final de l’espectacle se’m 
posa la pell de gallina de cap a 
peus. Autèntica màgia. 

 Coliseum. De dc. a dg.

04. 
THE BIG VAN THEORY
Un grup de científics s’ha escapat 
del laboratori i han pujat als 
escenaris. Saben coses que la 
resta d’humans desconeixem. 
¿Per a què serveixen les plantes 
peludes?  

 Teatreneu. Dimecres 2. 

05. 
ANTONIA SAN JUAN
I parlant de pèls, els d’Antonia 
San Juan, que a la llengua no en 
té cap. Puja a l’escenari per fer un 
repàs de la seva trajectòria.   

 BARTS. Dv. 27, ds. 28 i dg. 29

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

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

Si hagués de triar només una de 
les qualitats de l’humor de 
Faemino y Cansado, seria la 
intemporalitat. Si no fos per les 
muscleres i pel cigarret que 
penja dels dits de Cansado, 
juraria que era ahir que parlaven 
d’aquell doctor panxut que 
dedicava els matins de dissabte 
a cremar neurones davant la 
tele. Si aquest país té avui un 
panorama humorístic ric és, en 
gran part, gràcies a la pedra que 
han picat ells. Ho diuen tots els 
humoristes amb qui parlo. 

¡Como en casa ni hablar! és el 
setè espectacle teatral que ha 
fet el duet, des que es van 
conèixer, preadolescents, a 
Madrid. D’aquella època 
sobreviuen ells, Los Morancos i 
pocs més. Definir l’humor de 
Faemino y Cansado no és fàcil. 
“L’absurd és casa nostra”, 
sentencia Javier Cansado, “ens 
agrada mirar el món real des de 
l’absurd. El nostre món és 

aquest i ens hi sentim com a 
casa”. Pregunto a Cansado si 
han evolucionat, en aquests 30 
anys de carrera. “Sí. Ens hem 
tornat més radicals. Hem 
evolucionat a l’after-punk”.

Les constants vitals de 
Faemino y Cansado es poden 
sintetitzar en tres grans trets: 1. 

Espremen els temes fins a 
l’última expressió. Són cinturó 
negre en l’art de marejar la 
perdiu. 2. Carlos Faemino i 
Javier Cansado tenen la volada 
de Tristany i Isolda, Juana la 
Loca i Felipe el Hermoso i el rom 

amb cola. Així ho diu Cansado: 
“Si jo sóc el pallasso cara 
blanca, ell és el clown. Jo 
m’apropo a la narració i ell, al 
mim. Ell és un bohemi i jo, un 
burgès amb fills”. 3. Són uns 
improvisadors amb 
incontinència. “El que fem té 
molt de jazz. La proporció seria 
d’un 80-20 entre harmonia 
pautada i fuetades 
estilístiques”. 

Per sobre de tot, de la 
comèdia, l’absurd com a pàtria i 
els elàstics hi ha “una amistat 
prèvia, que és el que ens dóna la 
força necessària per continuar 
junts”. Cansado només sap 
dedicar paraules d’amor al seu 
etern company. Diu de Faemino 
que és “el millor humorista 
d’aquest país”, i que el fa riure 
tant que encara avui ha d’evitar 
mirar-lo a escena. 

Faemino y Cansado seran al 
Teatre Borràs del dt. 1 al dg. 6.

L’absurd és casa seva
Sense Faemino y Cansado aquest país hauria rigut 30 anys 
menys. La Maria Junyent celebra que tornin

Amb el temps 
ens hem tornat 
més radicals. 
Hem evolucionat 
a l’after-punk


