
 

 

 

NOTA DE PREMSA 

 

AUDITORI DEL FÒRUM · BARCELONA: del 8 al 10 març del 2019 · 3 úniques funcions 
 

Les Luthiers posen a la venda les entrades del seu nou 

espectacle, amb el que estan celebrant el seu 50è 

aniversari: 

Viejos Hazmerreíres és una antologia dels seus 

espectacles més aclamats 

 
Abans portaran l’espectacle per diverses ciutats de l’Estat espanyol a partir del 

novembre d’aquest any 

El març de l’any vinent faran parada a Barcelona amb tres funcions a l’Auditori 

del Fòrum  

Després de València i Barcelona continuaran la gira per Madrid, on actuaran a 

l’octubre del 2019 al Palau Municipal de Congressos 

 

Amb més de 50 anys de trajectòria, la mítica companyia Les Luthiers visitarà Barcelona el març 

del 2019 amb la seva nova proposta Viejos Hazmerreíres, una antologia dels espectacles més 

aclamats pel públic al llarg de la extensa trajectòria del grup, ara ja amb més de 51 anys sobre 

els escenaris, i amb obres com Los Premios Mastropiero, Todo porque rías, Por Humor al 



Arte i Lutherapia. L’espectacle, estrenat a Rosario el 2014 farà gira per l’Estat entre la tardor 

d’aquest 2018 i el 2019 passant per ciutats com Oviedo, Vigo, Santiago de Compostela, Coruña, 

València, Barcelona i Madrid. 

En un format de Ràdio Tertúlia, a mode d’homenatge dels artistes a un mitjà de comunicació que 

els va influir al llarg de la seva vida, el sextet argentí interpreta entre d’altres Las Majas del 

Bergantín (Zarzuela Náutica), Loas al Cuarto de Baño (Obra Sanitaria), Así Hablaba Salí 

Baba (Verdades Hindudables) i Quién Mató a Tom Mccoffee (Música en serie). Seguint la 

seva particular posada en escena i amb l’habitual llenguatge marca de la casa, la proposta a més 

inclou la nova obra Receta Postrera, un vals culinari en el qual Rosarito i Clarita comparteixen -

en la secció de cuina del programa de Ràdio Tertúlia- la recepta per a l'elaboració d'un nou 

postre, acompanyant-se d’una sonora bateria de cuina, el nou instrument de Les Luthiers. 

Els instruments informals, segell característic de Les Luthiers  

El grup, en honor al seu nom, compta amb un taller equipat especialment per al disseny, 

construcció i reparació dels seus instruments. Actualment Les Luthiers posseeix 46 

instruments de diferents tipus i de diverses formes de funcionament. Per aquesta nova 

producció, Les Luthiers utilitzaran 9 instruments: Desafinaducha, Nomeolbidet, Calephone da 

casa, Lira de asiento o Lirodoro, Bocineta, Tubófono silicónico cromático, Tablas de lavar i la 

nova adquisició, Batería de cocina.   

Estrena d’èxit a Rosario 

Viejos Hazmerreíres es va estrenar a Rosario (Argentina) l'any 2014 i ha rebut l'aplaudiment 

del públic i de la crítica tant d'Argentina com d'altres països llatinoamericans en els quals 

ha demostrat un cop més la seva capacitat de transformar allò que és conegut de tots en 

descobriment, a través de la reinterpretació de peces plenes de creativitat, enginy i ironia. En 

aquesta ocasió, també permetrà descobrir a Tomás Mayer-Wolf, pianista, compositor i productor 

musical que substitueix a Carlos Núñez Cortés, qui va abandonar definitivament el grup el passat 

mes de setembre. 

Homenatge a Buenos Aires 

Una placa-homenatge de Les Luthiers llueix des d’aquest passat mes de maig al carrer Florida 

de Buenos Aires. Al lloc exacte on, ara fa cinquanta anys, va tenir lloc la seva primera actuació: 

el desaparegut centre cultural Instituto Di Tella. Un reconeixement a la seva intensa i triomfant 

trajectòria aconseguida sense claudicar, amb bona música i un humor intel·ligent.  

51 anys de trajectòria 

Des de l'any 2002, els últims espectacles del grup argentí (Los Premios Mastropiero, Todo porque 

rías, Por Humor al Arte i Lutherapia i Chist!), han estat aplaudits a Espanya per més d'un milió 

d'espectadors. 

En total, més de 9 milions i mig de persones han vist a Les Luthiers des de 1967, any de la 

seva fundació, en 16 països diferents a través de 37 espectacles. En els seus 51 anys d'història, 

la trajectòria de Les Luthiers ha estat reconeguda amb més de 40 premis, entre els quals 

destaquen un Latin Grammy a l'Excel·lència musical (2011) i el Premi Princesa d'Astúries 

en la categoria de Comunicació i Humanitats (2017). 

INFORMACIÓ PRÀCTICA 

Barcelona 2019 
Divendres 8 de març a les 21 h 
Dissabte 9 de març a les 19 h  



Diumenge 10 de març a les 19 h  
Auditori del Fòrum 
 
Gira per l’Estat 
 

2018 
Oviedo: del 9 al 13 de novembre al Auditorio Príncipe Felipe 
Vigo: del 16 al 18 de novembre al Auditorio Mar de Vigo 
Santiago de Compostela: del 22 al 24 de novembre al Palacio de Congresos 
Coruña: del 27 al 29 de noviembre al Palacio de la Ópera  
 
2019 
València: de l’1 al 3 de març al Palau de Congressos 
Barcelona: del 8 al 10 de març a l’Auditori del Fòrum 
Madrid: de l’11 al 20 d’octubre al Palacio Municipal de Congresos  
 

Més informació a: www.lesluthiers.com 
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