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LLANTIOL VERMUT CLUB
És diumenge. I a sobre, és
estiu: fins i tot, potser estàs de
vacances. S’apropa l’hora del
migdia, l’hora del vermutet.
Però avui no et ve de gust seure
en una terrassa, pel sol que està
caient. Ni ficar-te dins un bar
en el qual tothom està xerrant
pels descosits. Avui, el que de
debò et vindria de gust seria que
algú altre et fes riure mentre
vas prenent la teva beguda
acompanyada d’un grapat
d’olivetes o unes bones anxoves.
Doncs, per què hauries de deixar
de donar-te aquest gust, si
resulta que tens a Barcelona un
local que te’l vol proporcionar?
Aquest local no és altre que el
Cafè-Teatre-Llantiol. I si fins
ara, i des de fa anys i panys, el
Llantiol ha sigut un clàssic de la
nit barcelonina sempre disposat
a oferir-nos bona diversió, ara
ens vol demostrar que també la

vida diürna es pot presentar car-
regada de molta marxa còmica.
Això sí, no aneu amb presses: la
paella dominical pot esperar. Al
Llantiol, us ofereixen gairebé un
parell d’hores de diversió. I els
responsables de la sala afirmen
que aquesta diversió serà del
tot impredictible, perquè a l’es-
cenari del local hi pot passar de
tot. De fet, encara que aquesta
sessió Vermut s’anunciï com la
sessió Llantiol Monòlegs Club,
pot passar perfectament que el
dia que hi aneu coincideixin a
l’escenari diversos monologuis-
tes amb ganes de trepitjar-se la
paraula els uns als altres. I que
entre aquests monologuistes hi
hagi rostres tan habituals de la
Paramount Comedy com còmics
l’estil dels quals no té res a veu-
re amb els de l’stand-up comedy
habitual. Fins i tot, hi podreu
trobar monologuistes que no
monologuen, sinó que es posen

a cantar o a tocar un instrument
sense paraules pel mig. Per cert:
el vermut el posa la casa, de
franc. Les olivetes o anxovetes,
ja són cosa vostra. DIVERSOS AR-
TISTES. CAFÈ TEATRE LLANTIOL.
RIERETA, 7. METRO: LICEU (L3).
TEL.: 933 299 009. 14, 21 I 28/8
A LES 12H. PREU: 8-10€.

• Llantiol.com

MIRTA EN ESPERA. LOS ESPEJOS
SON PARA MIRARSE
De vegades, un bon representant
artístic pot semblar quelcom molt
semblant a un bon príncep blau:
tot depèn de la mena de conte
de fades que vulguis viure. M’ex-
plico. O més ben dit, s’explica la
Mirta, la protagonista d’aquest
monòleg ple d’apunts musicals
i d’un humor de vegades ben
proper al que es pot trobar en el
món dels pallassos. El cas és que
la nostra pallassa la trobarem
asseguda en un banc, esperant

l’arribada d’un representant
artístic que, si la cosa va bé,
l’inclourà dins la seva agència
i s’encarregarà de potenciar el
seu futur professional. I no us
imagineu quant de temps fa que
la Mirta espera una oportunitat
així. Tot i que tindreu ocasió de
saber-ho, perquè us explicarà
amb humor totes les penalitats
associades a això de voler viure
del teu art i no sortir-te’n. Cosa
que, ja de pas, li dóna peu de
descriure amb ironia els draps
més bruts de la seva professió.
Però, tornant al principi: el
cas és que, ara que veu com a
propera la possibilitat de triomfar
en el seu ofici, la Mirta s’ha
començat a preguntar també si
no ha arribat l’hora de posar-se a
buscar amb ganes l’amor de debò
i oblidar la seva llarga història de
desamors. El representant està
molt bé. Però si de pas arriba el
príncep, tot anirà encara millor.

DE I AMB MIRTA. CAFÈ TEATRE
LLANTIOL. RIERETA, 7. METRO:
LICEU (L3). TEL.: 933 299 009.
16, 23 I 30/8 A LES 20.30H.
PREU: 10-12€. • Llantiol.com

EL OTRO LADO DE LA DANZA
I a l’altre costat hi trobareu
Daniel Xacarías, un ballarí que,
sense renunciar a prendre’s
molt seriosament la seva profes-
sió, tampoc no renuncia a fer-ne
broma. El Daniel se’ns presenta
com un dansaire transgressor i
polèmic d’aquells que pretenen
trencar motlles. Però també pot
ser que, amb tanta transgressió,
en Daniel acabi caient en el més
absolut dels ridículs i provocant
rialles sorolloses. DE I AMB
DANIEL ZACARÍAS. TEATRENEU.
TEROL, 26. METRO: FONTANA
(L3). TEL.: 932 853 712. DISSAB-
TES D’AGOST I SETEMBRE, A
LES 21H. PREU: 12-22€.

• Teatreneu.com
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LA COMPANYIA FRANCOCATALANA KD PROD OMPLE DE SWING I VARIETATS L’ESCENARI D’EL MOLINO AQUEST ESTIU

El cancan del passat i del futur

Com sabenmolt bé les noies de
Cabaretazo –l’altre espectacle
estrenat a ElMolino de què us
informem a la pàgina següent–
elmomentmés esperat dels
gransmuntatges que presen-
ta elMoulinRouge és aquell
en què la companyia es llança
a ballar un frenètic cancan que
sembla fer-nos viatjar a tra-
vés del temps: per unmoment,
es diria que la petita ombra del
gran pintor i cartellistaTou-
louse-Lautrec torna a passe-
jar per la sala que tant va fre-
qüentar i estimar. El descarat i
transgressor cancan –un ball
que al seu temps va provocar
molt escàndol i no poques pro-
hibicions– és tot un símbol d’a-
quell cabaret canalla i parisenc
que encara ara segueix gaudint
demolt bona salut.
Però des de llavors el món

delmusic-hall internacional
no ha deixat d’evolucionar i
d’obrir-se a nous ritmes, a no-
ves experiències musicals i a
nous conceptes visuals. En el

món de les varietats tant hi ca-
benParís comLasVegas i tan
ben rebuts són Edith Piaf com
Michael Jackson.

Plomes, cuir i lluentons
Això és precisament el que pre-
tén demostrar-nos la compa-
nyiaKD al llarg de noranta
minuts que volen condensar la
història delmusic-hall, fidels
a la tradició però demostrant
que el gènere continua tenint
al davant un futur innovador.
Aquesta formació nascuda
aFrança fa un parell d’anys i
dirigida per dos joves profes-
sionals ambmolta experiència
en aquest terreny ens vol re-
cordar que, quan entres en el
cabaret, entres en un univers
en què tenen cabuda les visto-
ses plomes plenes de fantasia
de les vedets, les connotacions
eròtiques que tan fàcilment ad-
quireix el cuir arrapat a la pell
d’uns artistes als quals de ve-
gades sembla sobrar-los una
mica la roba (quelcom que l’es-
pectador sempre sap agrair) i
l’enlluernadora presència dels

vestits farcits de lluentons.
El que resulta evident és

que, vesteixin com vesteixin
i esmoguin al ritme que es
moguin, els protagonistes
d’aquest cabaret posen swing
a tot el que toquen i ballen…,
cancan inclòs.

RAMON OLIVER

SWING. VISUAL DANCE CABARET

IDEA ORIGINAL I DIR. ARTÍSTICA: ALEXIS KALENITCH I LINO DI GIORGIO JR.
MESTRA DE BALLET: PATRICIA CABAU. CIA. KD PROD. INT.: ZOE BUCCOLLINI,
ANABEL PITUELLI, GISELE MARIMON, NURIA TORRENTALLE, VÍCTOR GÓMEZ,
LINO DI GIORGIO JR. EL MOLINO. C. VILA I VILÀ, 99. METRO: PARAL·LEL (L2, L3).
TEL.: 932 055 111. FINS AL 10/9. DE DJ. A DS., A LES 20H; DG., A LES 19H.

PREU: 15-22€.• Elmolinobcn.com

Per l’escenari de ‘Swing’ desfilaran referències al cabaret de totes les èpoques.


