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Dani Pérez es desdobla en diversos personatges a ‘Los unos por los otros’

El guanyador del concurs El Club de la Comedia porta ‘Los unos por los otros’ a la Sala Muntaner

Dani Pérez furga en les
imperfeccions de la realitat

Vanessa Pérez
BARCELONA

El polifacètic Dani
Pérez presenta a
la Sala Muntaner
‘Los unos por los
otros’. L’especta-
cle, que es va es-
trenar a la passa-
da Fira del Teatre
al Carrer de Tàr-
rega, arriba ara al
públic barceloní.

L
os unos por los otros és
un monòleg sobre la
realitat que ens en-
volta en què l’artista
vol plasmar, amb

humor i ironia, la seva per-
cepció de la realitat damunt
l’escenari. La societat de con-
sum, la política, la religió, el
món del cinema, la societat
actual en què vivim i el món
de la parella són algunes de
les peces del muntatge. Los
unos por los otros vol ser una
crítica constructiva del dia a
dia on es pretén, per damunt
de tot, divertir l’espectador i
invitar-lo a participar.

L’humorista es transforma
damunt l’escenari, es desdo-
bla buscant noves personali-

tats que donaran peu als
múltiples personatges i a les
noves situacions. En els mo-
nòlegs de Dani Pérez sempre
hi ha un marge per a la im-
provisació perquè “és el que
dóna frescor a l’espectacle i
fa que no sigui sempre
igual”. En aquest nou mun-
tatge, Dani Pérez continua
amb la línia del seu especta-
cle anterior, El loco de la calle,
i fins i tot en recupera alguns
personatges.

Amb El loco de la calle, vist a
Tàrrega, l’humorista es va

convertir en un dels còmics
amb més projecció nacional.
En tota aquesta trajectòria hi
ha contribuït haver estat el
guanyador del tercer certa-
men del Club de la Comedia,
però l’artista assegura que no
és un producte del programa
televisiu, i que “arribar fins
aquí m’ha suposat nou anys
de feina”. Sovint el comparen
amb Pepe Rubianes, però
l’actor assegura que busca
“un estil propi, l’estil Dani
Pérez”. Ell mateix s’autodefi-
neix com “un popurri, un

encreuament entre clown,
mim i showman”.

Els seus inicis dins del món
artístic professional es re-
munten d’ara fa vuit anys, i
ha treballat disciplines tan
diverses com la televisió, la
ràdio i el teatre. Actualment,
col·labora en el programa
Catalunya Avui de TV2, activi-
tat que compaginarà amb
l’espectacle.
.........................................................
Los unos por los otros
● Sala Muntaner
Del 8/10 al 23/11

C A N Ç Ó

Jaime Roos

Carnaval al
‘boliche’

Pere Pons

Jaime Roos. Barcelona, Luz de Gas, 25 de setembre.

Daniel Viglietti, Rubén Rada i, més proper a nosaltres, Jorge
Drexler, són alguns dels noms que ens han familiaritzat amb
l’essència de la cançó popular uruguaiana. Des del vessant
poètic, Mario Benedetti ho havia fet abans, i ho segueix fent
ara, amb la seva magistral escriptura. Ara, però, cal afegir a
la llista un nom que esdevé imprescindible: Jaime Roos. Vint
anys d’ofici el consagren com una de les referències màximes
dins el registre de la cançó d’autor uruguaiana. Ídol al seu
país i des de fa uns anys també a l’Argentina, ara sembla tenir
la voluntat d’exportar el seu èxit i, per primer cop, presenta
disc i gira a l’altre costat de la bassa.

El seu concert de presentació a Barcelona va viure un pre-
ludi d’alteració a l’ordre públic quan molts dels assistents que
s’amuntegaven a l’entrada del Luz de Gas van fer explítica la
seva protesta davant la normativa que impedia l’accés a la sala
–amb llicència de discoteca– a menors de 18 anys. L’Uruguai
sencer i bona part de la comunitat argentina resident a Bar-
celona s’havien fet ressò de la cita i van prendre possessió li-

teral del local, encara que famílies al complet –pares, avis,
fills i néts– van haver de quedar-se fora previ reemborsament
de l’import de les entrades per l’imperatiu de la legislació
vigent.

L’expectació era màxima i Roos, a qui artistes com Joan
Manuel Serrat i Cecilia Rosseto havien anat a saludar perso-
nalment al camerino, va sortir a escena jugant a casa i amb
el partit guanyat per endavant. Cada tema del seu repertori
era ovacionat, corejat i exaltat des del públic amb entusiasme
i fervor declarat. Tot i viatjar amb la seva formació al complet
–teclats, dues guitarres, bateria, percussió i cinc veus fent els
cors–, de vegades no era fàcil seguir les lletres i apreciar el
treball dels instrumentistes davant la cridòria i l’exaltació del
personal.

L’escalfor de l’ambient va propiciar que el cantautor es de-
cantés per una selecció de temes en què van predominar les
seves incursions al terreny de la murga i altres cançons festives
idònies per a la celebració i que van acabar transformant la
sala en un boliche de Montevideo en plena època de carnaval.
Circumstància, però, que no va ser obstacle per valorar en la
seva justa mesura l’acurat treball que, sota la seva veu greu,
ha realitzat Roos a l’hora d’apropar les sonoritats d’arrel de
la seva terra als registres contemporanis a la seva generació
com el rock, el jazz i el blues. També va haver-hi lloc per al
tango i la milonga –amb bandoneó inclòs–, passats adequa-
dament pel seu filtre personal, i no es va oblidar de l’africa-
nitat del candombe. Igual que el seu disc Concierto aniversario
(Galileo), el concert va acabar essent un ampli mostrari –més
de dues hores– de les diferents arestes que configuren la seva
polièdrica personalitat artística. Ara només cal esperar que no
tornin a passar vint anys fins a la seva pròxima visita i que
aquesta tingui lloc en un espai d’aforament més ampli i, so-
bretot, apte per a tots els públics.

.............................
Rècord d’assistència al
Festival de Cinema
Eròtic de Barcelona
Josep Ferrer
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

Un total de 50.500 persones,
xifra que representa un
augment del 12 per cent
respecte a l’edició de l’any
passat, han passat per l’onzè
Festival Internacional de
Cinema Eròtic de Barcelona,
que es va clausurar dilluns a
la matinada amb el
lliurament dels premis Nimfa
a les millors pel·lícules i
actors. Segons el jurat del
certamen, presidit pel
realitzador Luis Garcia
Berlanga, la millor pel·lícula
X, de les 60 que es
presentaven a concurs, ha
estat La Dolce Vita de Mario
Salieri; el millor actor, el
català Nacho Vidal per Back 2
Evil (aquesta cinta, realitzada
pel mateix Vidal, una de les
figures convidades pel
certamen, també va guanyar
la Nimfa a la millor pel·lícula
100% sexe); la millor actriu,
Belladona per The Fashionistas;
i el millor director, Thomas
Zupko per Jugando a médicos. El
film de Conrad Son Laura està
sola ha estat premiat com la
millor pel·lícula eròtica.
El certamen ha incorporat
enguany el festival HeatGay
dedicat a cinema X de
temàtica gai. El director i
fotògraf Jean-Daniel Cadinot
ha estat el gran triomfador
d’aquest gènere en guanyar el
premi a la millor pel·lícula per
Crescendo. Codinot també era
el protagonista d’una
exposició fotogràfica en el
marc del festival.

.............................
Comença la nova
temporada de
Cineambigú en Apolo
Redacció
BARCELONA

El col·lectiu 100.000 Retinas
engega avui la sisena
temporada de Cineambigú en
Apolo. Fins al mes de juny,
cada dimarts la sala Apolo
acollirà sessions
cinematogràfiques amb films
que no tenen distribució a
casa nostra, projectades en
versió original. La temporada
arrenca amb el cicle Nou
Cinema Alemany i Britànic,
que es desenvoluparà fins al
mes de desembre, un cicle que
compta amb la col·laboració
de l’Institut Goethe, l’Institut
Britànic i l’Ajuntament de
Barcelona. Jenseits der Stille, de
Caroline Link, és la primera
cinta projectada avui (20.30 i
22.45 h), a la qual seguiran
durant el mes d’octubre
Ratcatcher de Lynne Ramsay (el
dia 14), Bungalow d’Ulrich
Köhler (el 21) i Jours tranquilles
à Sarajevo, de François Lunel
(el 28), aquesta darrera
presentada en col·laboració
amb la distribuïdora
independent francesa Acid. El
preu de les sessions és de 4
euros.


