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més fa faltamirar la seva televi
sió’”, assenyala.
Elmisteri de la funció, expli

ca, és que “el senyor de la casa
està tancat a la mansió per una
raó terriblement humana: ha
enganyat la seva dona tots
aquestsanysperquèesmantin
gui tancat ambell i creu que les
persones que vénen de fora te
nenaveureambel seupassat”.
Una peça que, com totes les

de Mihura, avisa, “amb el seu
humor absurd i frases lapidàri
es entreté i diverteix”, però va
mésenllà:“Aquíenrealitatpar
lade lesrelacionsentre lesclas
ses, entre senyors i criats, entre
els de dalt i els de baix, encara
que,comquehofaambtanthu
mor, gairebé no te n’adones”.
Gancedo acaba reivindicant
l’autor i l’humor: “Mihura, Jar
diel i Casona són grans autors
menyspreats perquè feien co
mèdia, però són els Berlanga i
elsAzconadel teatre”.!

JUSTO BARRANCO
Barcelona

L’absurd i l’humor
de Miguel Mihura
prenenelClubCa
pitol amb Milagro

en casa de los López, una obra
del1964enquèl’autordeMari
bel y la extraña familia iNinette
y un señor de Murcia proposa
una altra de les seves sor
prenents situacions: permiste
rioses raons, un matrimoni
benestant fa deu anys que no
surt de la seva mansió, on viu
amb els criats. Però tot comen
çarà a canviar quan senten el
desigdetenirhostesacasa,per
què, tot just en aquell moment,
apareixalaportaunasenyoreta
amb un paper amb l’adreça de
la seva mansió com a casa
d’hostes... La parella accepta el
jocdeldestí idecideixdeixarla
estar a la casa i veurequèpassa.
I comença l’embolic.
L’actorManuelGancedo,co

negutpelsseuspapersensèries
de televisió comAlatriste iAgi
tación+IVA, és un gran aficio
natal teatredeMihuraiexplica
que llegint una biografia de
l’autor va trobaruna referència
aMilagro en casa de los López.
“Mihura deia que no l’havia
acabatbéilisabiagreunohaver
pogut intervenir en la funció.
Vaig mirar què podia haver fa
llat iquèhauria fetell”. Ivaaca
bar fent una adaptació. Va can
viar el segon acte, que xocava
amb la resta d’una funció
“avançadaalseutemps,absolu
tament moderna, plena de fra
ses que la gent pensa que són
meves i sóndeMihura,comara
‘Persabersiunpaísésidiotano
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El Llibretori. El Grup Comediarte, en
col·laboració amb l’Associació de les
Nacions Unides a Espanya Teatre re-
presenta aquesta obra recomanada
per a nens de 4 a 10 anys.
Centre cívic Cotxeres Borrell. Viladomat,
28 (18 hores). Gratuït.

L’ombradePinotxo. La Cia. La Puntual
representa aquest espectacle infantil
d’ombres xineses i titelles.
La Puntual. Allada Vermell, 15 (avui, 18,
demà, 12 i 18 h, diumenge, 12 i 17 ho
res). 9 euros.

PicSharing 7. Trobada d’intercanvi de
fotografies en paper.
Centre cívic Pati Llimona. Regomir, 3 (de
18 a 22.30 hores).

Alaska i Yukon, el camí de l’or. Jordi
Canal-Soler parla d’un dels trekkings
més destacats de Nord-amèrica.
Centre Cultural Can Fabra. Segre, 2432
(19 hores).

Fundació Asimov. Presentació
d’aquesta fundació que proposa
aprofitar la popularització del gènere
de la ciència-ficció coma vehicle d’oci
intel·ligent i com a eina divulgativa i
educativa, a càrrec de Jaime Paz.
Casa del Llibre. Pg. de Gràcia, 62 (19 h).

BigBounce. Espectacle de dansa escè-
nica centrada en el moviment i la pa-
raula, a càrrec del col·lectiu Big Boun-
cers, amb Cecilia Colacrai, Mireia de
Querol i Anna Rubirola.
Centre cívic Urgell. Comte d’Urgell, 145
147 (19 hores).

Música en la intimitat. La jove pianista
Laura Farré interpreta Couperin, Cho-
pin, Brotons, Dutilleux i Debussy.
Casa Bartomeu. Jardí dels Tarongers.
Ràbida, 5 (19.30 hores). 7 euros.

Hamaques. Dintre del cicle de música
popular i tradicional llatinoamerica-
na, concert a càrrec dels germans Ju-
an Andrés i Nicolás Ospina, músics
colombians.
Sala Sandaru. Buenaventura Muñoz, 21
(20 hores). 10 euros.

Festival Bis. Concerts a càrrec de les
formacions Puput i El Pèsol Feréstec.

Centre Cultural Albareda. Albareda, 22
24 (20 hores).

Cafè concert. Concert de piano clàssic
a càrrec de Xavier Cuevas.
Centre cívicMatas i Ramis. Feliu i Codina,
20 (20 hores).

Divendres de Jazz. Concert a càrrec
d’Elisabet Raspall & Dani Pérez.
Artte. Muntaner, 83 (20 h). 10 euros.

Composicions per a acordió sol. Obres
deGorkaHermosa i Astor Piazzolla in-
terpretades per l’acordionista Gorka
Hermosa. Gratuït.
Conservatori Municipal de Música de
Barcelona. Bruc, 112 (20 hores).

Barcelona belle époque. Viatge a la
Barcelona de principis del segle XX a
través de la música de compositors
de l’anomenada generació noucen-
tista.
Centre cívic Pere Pruna. Ganduxer, 130
(20 hores).

XXII SetmanaCulturalGràciaambMar
roc. Concert Veus de la Mediterrània,
a càrrec d’Imad Amhra, cantautor i
compositor procedent de Sidi Kàssim
(Marroc).
La Sedeta. Sicília, 321 (20 hores).

Maria en acústic. La cantautora Maria
Rodés interpreta cançons del seu úl-
tim disc en el qual ret homenatge al
gènere de les cobles.
Casa Elizalde. València, 302 (20.30 h).

Qui no plora no mama. En aquest es-
pectacle per a adults, Jordina Biosca
ensenya el bestiari autòcton de pri-
mera mà.
La Casa de los Cuentos. Ramón y Cajal,
35 (avui i demà, 20.30 h, diumenge,
18.30 hores). 9 euros.

Setfiles2015. Representació d’Es ne-
cessita... Es busca... Ja et trucarem!,
comèdia realista, a càrrec de la Cia
Enredats.
Centre cívic Drassanes. Nou de la Ram
bla, 43 (21 hores).

Cicle de Flamenc al Besòs: (in)fusión
flamenca 2015. Luna Zegers interpre-
ta Entre dos mundos. 7 euros.
Centre cívic Besòs. Rambla Prim, 8789
(21.30 hores). 5 euros.

!Nuria González i Carlos Chamarro donen vida a un matrimoni
benestant que fa deu anys que està reclòs per misteriosos motius a
la seva mansió. És la comèdia ‘Milagro en casa de los López’, una
obra de Miguel Mihura de l’any 1964 dirigida i adaptada per Manuel
Gancedo, que ha retocat el segon acte perquè no convencia l’autor

‘MILAGRO EN CASA DE LOS LÓPEZ’
Club Capitol

La Rambla, 138. Barcelona
Fins al 29 de novembre
www.grupbalana.com

TELÈFONS
ÚTILS

Vota l’artista musical
revelació de l’any aCatalunya
Entra a www.lavanguardia.com i vota als nominats en la categoria “Artista musical revelació de
l’any a Catalunya” de la 13a edició dels Premis ARC de la indústria musical del directe de
Catalunya. El jurat donarà a conèixer el guanyador en la gala de lliurament de premis del proper
14 de desembre.
Sortejarem 10 entrades dobles per assistir a la gala entre tots els participants.
Consulta l’estat de les votacions i la resta d’informació a ww.lavanguardia.com/participacion

Participa en la 13a edició dels Premis ARC!

· Gemma Humet

· Màia

· Obeses

· Ramon Mirabet

· Sense Sal

· Zoo

Escolta i vota als 6 nominats
a www.lavanguardia.com
(fins al dilluns 30 de novembre)


