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Comèdia Coordina  
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mjunyent@timeout.cat 
@junyjuliol

01. 
FAEMINO Y CANSADO
No es pot entendre la nostra 
història còmica sense ells, dos 
clowns irreverents que entenen 
l’humor com una manera de viure. 
� Teatre Borràs. Fins diumenge 5.

02. 
IMPROVICIADOS
Dos dels actors del moment, Dani 
Rovira i Clara Lago, capitanegen, 
acompanyats de Rafa Villena, un 
repte trepidant d’improvisació. Tot 
apunta que les entrades volaran.  
� Teatre Condal. Del dimarts 14 
al diumenge 19. 

03. 
DAVID GUAPO
És l’estrella polar d’El Club de 
la Comèdia i si continua així, de 
pròrroga en pròrroga, li arribarà la 
jubilació sense haver de baixar de 
l’escenari del Capitol.   
� Club Capitol. Dj., dv. i ds.

04. 
50 SOMBRAS DE ANDREU
“Si ha arrasat les taquilles de mig 
món, per què no hauria d’aprofitar 
la rebufada de l’èxit?”, devia 
preguntar-se Andreu Casanova.  
� Teatre del Raval.  
De divendres a diumenge.

05. 
LA CAVERNÍCOLA
Després de la versió masculina 
amb Nancho Novo, Yolanda 
Ramos n’encarna la venjança.   
� Club Capitol. De dj. a dg.
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Fa tot just un any, Faemino y 
Cansado presentaven a 
Barcelona el seu setè i últim 
espectacle, ¡Como en casa, en 
ningún sitio!, amb el qual tornen 
ara uns dies a l’escenari del 
Teatre Borràs. L’any passat 
Javier Cansado ens explicava 
que l’únic canvi notable que ha 
patit el duet en els seus 30 anys 
de trajectòria és que s’han 
tornat més radicals. “Hem 
evolucionat a l’after-punk”, 

tornada per repassar tres dels 
moments més brillants de la 
seva carrera. 

El budista
Després de quatre minuts de 
marejar la perdiu, es presenta la 
confessió: Faemino y Cansado 
s’han fet budistes un dimarts 
normal, quan ningú no s’ho 
esperava. Un dia que no és ni el 
dia de l’espectador ni res. 
D’aquells que al calendari són 
negres. Resulta que un budista 
a domicili va despertar-los a les 
19.30 h de la matinada, quan 
dormien plàcidament. Aquest 
esquetx és el paradigma del 
retorçat. Res és el que sembla 
en cap moment.

La Santa Inquisició
Un reu (Faemino) espera la mort 
en un brut calabós, quan el visita 
un vigilant de la Santa Inquisició 
perquè l’ajudi a calcular el 
balanç de morts de les últimes 
setmanes. L’informe resulta ser 
un desastre ple d’errors que 
porta els dos personatges a 
viure una situació de les més 
absurdes que han construït 
aquest parell. Faemino haurà de 
convèncer el seu interlocutor 
que ell no és cap endimoniat. 

que no superi el judici de Déu, 

El millor dels millors
El regnat de l’humor té dues corones: Faemino y Cansado.  
La Maria Junyent en recupera tres gags memorables

espelma i els dos dits del reu 
que l’apaguen. No és més 
absurda que la història del 
catolicisme. 

A la cua del cine
A banda d’uns diàlegs dements 
que mai arriben a bon port, el 
control del moviment és el que 
fa de Faemino y Cansado un 
duet extremadament còmic. A 

Qué hacer si te pillan colándote 
en la cola del cine fan una bona 
demostració del seu domini del 
clown en una de les seves 
habituals mostres d’humor 
atemporal, per a totes les edats 
i procedències. Per a la comèdia 
és una condició vital. 

Faemino y Cansado seran al 


