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T
roba la cara humorística de 
la quotidianitat, de les ni-
mietats del dia a dia, i el per-
sonal es parteix. Així, #Tren-

dingtronching, ha titulat l’humorista 
Leo Harlem el seu nou xou, que pre-
senta al Coliseum (fins diumenge), 
acompanyat de Dani Delacámara. 
«Sóc una persona molt prosaica i 
m’agraden els temes del carrer, quo-
tidians, fora d’esnobismes i moder-
nitats. Estic en la meva línia», avan-
ça sobre el seu espectacle. 
 Al còmic li agrada treure el suc 
de «les coses costumistes que ens 
passen habitualment a tots». En la 
bardissa de la política i de la religió 
no s’hi fica. «Per la meva manera de 
pensar i de fer humor, crec que hi 
ha temes que no s’han de tocar. No 
m’agraden». ¿L’humor ha de tenir lí-
mits? «Els límits els ha de marcar ca-
dascú». Ell, atent observador, surt al 
carrer i troba un filó. No necessita 
mosquejar els que ens governen. 

GÈNERE EN AUGE / Harlem (així es deia 
el bar on treballava abans de fitxar 
per El club de la comedia) atribueix 
l’auge de monologuistes a la «bona 
salut» de la societat. «Espanya sem-
pre s’ha caracteritzat pel seu bon hu-
mor. La proliferació d’humoristes és 
conseqüència del fet que a la gent li 
agrada riure i que sabem valorar 
aquest gènere artístic», opina l’in-
tèrpret d’El club del chiste i participant 
en espais com La hora de José Mota i Sé 
lo que hiciste.
 Lleonès criat a Valladolid, 
Leonardo González (com consta 
al seu DNI) defensa la riquesa d’un 
llenguatge que, en mans de la genera-

ció WhatsApp, no viu el seu millor mo-
ment. «L’espanyol és un idioma savi. 
Tenim milers de paraules per defi-
nir una sola cosa… ¿Per què hem de 
deixar d’utilitzar-les? A mi m’agra-
da usar el llenguatge en tota la se-
va extensió». Ell va començar arqui-
tectura, però ho va abandonar aviat. 
«El problema és que s’havia d’anar a 
classe… i en això no tenia gaire tra-
ça». Li va quedar l’afició pel dibuix al 
carbonet, que pensa recuperar quan 
el deixin una mica tranquil.  
 També el futbol figura entre 
les seves passions. Va ser comenta-
rista a Radio Estadio d’Onda Cero 

amb Javier Ares i es proclama cu-
ler: «Sóc del Barça per Johan Cruyff, 
que, sens dubte per a mi, ha sigut el 
millor jugador. Leo Messi està en el 
bon camí i crec que encara no ha to-
cat sostre». 
 Diu que es posa seriós amb «l’ex-
cés de soroll i les injustícies». «¡Fem 
massa soroll!», deixa anar. I fa bro-
ma al dir que li agradaria fer de co-
protagonista de la Jungla de cristal 
6, amb Bruce Willis. De moment, es 
quedarà amb els antiherois d’estar 
per casa que li serveixen d’inspira-
ció. Com ell. Un tipus «normal amb 
gustos normals». H
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3L’humorista estrena ‘#Trendingtronching’ al teatre Coliseum
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EL MONOLOGUISTA D’‘EL CLUB DE LA COMEDIA’ TORNA ALS ESCENARIS

33 Leo Harlem presenta al Coliseum, fins diumenge, el seu nou espectacle juntament amb Dani Delacámara.

 

ESTRELLA ACTIVISTA

Ricky Martin  
vol bodes gais 
a Puerto Rico
Ricky Martin està promovent el 
matrimoni gai a Puerto Rico, el 
seu país natal, ara que el Govern 
del país caribeny està debatent si 
permet els casaments entre ho-
mosexuals. En un comunicat di-
fós a Twitter, el cantant va subrat-
llar: «El matrimoni igualitari és 
un assumpte de drets [...] La meva 
illa ha de deixar constància del 
respecte a la igualtat».

50 ANYS

Rocco Siffredi: 
«Deixo el porno 
per amor»
Rocco Siffredi, que participa en 
la versió italiana de La isla de los fa-
mosos, vol canviar de vida als 50 
anys. «Deixo el porno per amor. 
No vull perdre la meva dona», va 
proclamar a Playa Desnuda (Hon-
dures), on fa una setmana que es-
tà sol. La seva dona, Rozsa Tassi, 
va abandonar la seva carrera com 
a estrella del cine X als anys 90.


