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TEATRE // PROPOSTA

Buenafuente porta humoristes de gira pels bars d'Espanya 

• L'espectacle 'Cómicos de barra' s'instal.la al Club Capitol 2 fins demà

MARTA CERVERA

Coincidint amb el seu èxit televisiu, Andreu Buenafuente i la factoria El Terrat llancen una gira
d'humoristes pels bars d'Espanya, després del bon resultat de l'invent 1516, Cómicos de barra al País
Basc i Catalunya.
A la comunitat catalana 12.000 persones han seguit les 156 actuacions que Raúl Cimas, Mónica
Ballesteros, Víctor Virtuoso, El Sobrino del Diablo, Belén Fabra i Carlitos han realitzat durant quatre
mesos. Per celebrar-ho s'acomiaden amb un gran xou, una espècie de teràpia de grup amb els millors
esquetxos, que es representa tres dies al Club Capitol: ahir, avui i demà. Com passa als bars, les seves
funcions seran gratis, però per entrar-hi es requerirà invitació, a l'abast a les pàgines web
www.elterrat.com i www.sanmiguel.es.
La gira s'iniciarà a Bilbao al març i comptarà amb actors seleccionats en aquella ciutat. Com fins ara, un
equip d'El Terrat treballarà en els guions en col.laboració amb els intèrprets. "No és un espectacle de
monòlegs pròpiament dit. Cada intèrpret representa un personatge", explica David Fernández, que
compagina el seu treball en el programa de Buenafuente amb la direcció de la gira, juntament amb Patxi
Pérez.

SABA NOVA

Com és habitual, en escena s'alternaran joves talents amb cares més conegudes com la de Carlitos,
l'únic còmic que després d'actuar a Catalunya anirà de gira per Espanya. Després de Bilbao, 1516,
Cómicos de barra s'aturarà a Madrid (maig-juny), Màlaga (agost), Barcelona (octubre- novembre) i
Palma de Mallorca (novembre-desembre). En cada ciutat es realitzaran càstings per descobrir noves
promeses.
A Buenafuente li encantaria poder foguejar-se en locals plens de fum, com els humoristes i músics
d'aquest projecte que apadrina. "La tele és com un bar gran, però sense cervesa i sense cigarrets",
va comentar el presentador, que es va iniciar a la tele fa 11 anys, "encara que en semblen 20". "El
bar és on s'hi ha de posar el coll, és l'arena de veritat", manifesta com si fos un gladiador. Per
descomptat, una arena més fàcil de conquistar després dels bons resultats del seu primer programa
televisiu per a tota Espanya, que ja ha superat en audiència algun dia Crónicas marcianas, de Xavier
Sardà.
"No sé si tenim 2 o 15 milions d'espectadors. No miro les audiències", va assegurar ahir, amb més
ganes de recolzar Cómicos de bar que de parlar de tele. "Ens interessa més el programa que altres
guerres. No considerem que superem a ningú, ni estem enfrontats a ningú. Som com els
budistes: estem per la pau mundial. A més, el públic tampoc en sap de números, el que vol és
passar una bona estona". Com en un bar.
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Buenafuente (ajupit), amb Belén Fabra, Carlitos, David
Fernández, Mónica Ballesteros i Víctor Virtuoso (d'esquerra a
dreta), ahir.
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