
Els Morancos presenten al Coliseum El desfase, una comèdia
sobre la Covid
original

Los Morancos, el cèlebre duo còmic andalús, presenten El desfase  al Teatre Coliseum de
Barcelona, on recalarà aquest mes de juliol. Aquesta nova proposta, sorgida arran del
confinament, analitza en to d’humor, situacions com la pèrdua de les festes majors o les
mesures d’higiene i seguretat que hem hagut d’adoptar en els últims mesos. Per-ho recuperen
als seus personatges de sempre: Omaita, Antonia i Paco, entre molts altres.

La pandèmia es combat amb humor

“No s’ha fet tant humor durant el confinament com s’ha fet en aquest país”, assegura, dins de
la furgoneta, Jorge Cadaval. “A la gent li va bé aquesta dosi d’humor“. Jorge i César Cadaval
no van cessar ni un segon a animar a tota la població confinada. Les seves paròdies musicals
com ‘La nova Normalitat’ es van convertir en grans èxits virals, amb els que van acumular
milions de reproduccions.
L’espectacle, que arriba a Barcelona després d’una intensa gira per Espanya, ha estat un èxit
absolut al Teatro Rialto i el Teatre Nuevo Alcalá de Madrid.

 Medio      

 Soporte      

 U. únicos      

 Pág. vistas

 Teatre Barcelona

 Prensa Digital

 7834

 26 065

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 V. Publicitario

 09/06/2021

 España

 1 195 EUR (1,456 USD)

 540 EUR (658 USD) 

https://www.teatrebarcelona.com/revista/els-morancos-es-riuen-de-la-covid-amb-el-desfase

https://www.teatrebarcelona.com/revista/els-morancos-es-riuen-de-la-covid-amb-el-desfase
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/los-morancos-el-desfase?funcio_id=246753
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/los-morancos-el-desfase?funcio_id=246753
https://www.teatrebarcelona.com/espectacle/los-morancos-el-desfase?funcio_id=246753


Espectacle amb seguretat

Els artistes apel·len a la responsabilitat col·lectiva: “A veure si tots som conscients del que
tenim a sobre“. Jorge i César Cadaval han reduït els aforaments a la meitat, asseguren la
distància, ofereixen gel hidroalcohòlic i l’ús obligatori de màscara, perquè “nosaltres som els
que hem de posar de la nostra part“, afirmen els germans. El seu humor és també una gran
arma contra els efectes que la Covid-19 causa en l’estat d’ànim. Així que s’han posat mans a
l’obra per deslligar les rialles a la platea amb un desfasament que vol aixecar la moral de tot
el país.
Més informació, imatges i entrades a:
El Desfase és la nova proposta de Los Morancos. Aquest nou espectacle va sorgir arran del
confinament i analitza en to d’humor, situacions com la pèrdua de les festes majors o les
mesures d’higiene i seguretat que hem hagut d’adoptar en els últims mesos per combatre
l’emergència sanitària. Per a això se serveixen dels seus […]
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