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Si hi vols incloure una activitat: 
El criteri de Time Out per a la llista 
següent és completament independent.
La inclusió de la informació en els 
llistats és gratuïta però Time Out 
en farà la tria i els comentaris. 

Per fer-nos arribar més informació i 
actualitzar permanentment les dades: 
www.timeout.cat

Com s’ha d’utilitzar aquesta llista:
Aquesta llista inclou, ordenades 
alfabèticament, les sales de comèdia 
de Barcelona i la primera corona 
metropolitana amb la seva programació 
corresponent. A la llista s’utilitzen els 
següents símbols:
 Obra especialment recomanada

GRATIS Funció amb entrada lliure
NOU Estrena de la setmana
(!) Últims dies

Agenda

En el zoo de la comèdia les gàbies 
són escenaris, i els animals estan 
encantats del seu captiveri. Torna, 
per vuitena temporada, el cicle 
Comedy Zoo a la sala Pepe 
Rubianes del Capitol, una mostra 
dels millors espècimens de la 
stand-up comedy de casa. 

Aquesta temporada s’estrena 
amb dos dels grans. Dos que han 
aconseguit, amb mèrits, fer del seu 
humor un adjectiu. Humor 
chanante. Humor muchachada. En 
fi , un humor propi. Aquests que 
ens visiten són ni més ni menys 
que Julián López i Raúl Cimas. 
Parlem amb Julián López, un dels 
creadors de l’extraordinari 
Muchachada Nuí, entre d’altres 
joies, i còmic en majúscules. 
L’humorista ens explica els 
perquès del seu matrimoni escènic 
amb Raul Cimas. “Ell és el rellotge 
còmic i jo la víscera. Ell, la paraula, 
i jo, allò més físic”. El que veurem 
al Capitol no són dos monòlegs, 
sinó més aviat un duòleg. Més que 
una suma, una multiplicació de 
poders sobrehumorístics. El seu és 
pur còctel Molotov. 

Aprofi tant que el Capitol es 
converteix en zoològic, 
preguntem a Julián López pel seu 
homòleg en el regne animal. “Sens 

dubte, jo seria un gat. Misteriós, 
esquiu, imprevisible”. I Raúl 
Cimas? “Un cocodril. Un exemplar 
segur d’ell mateix que es delecta 
recreant-se en les seves bromes”, 
ens diu. 

La síntesi que ens fa del seu 
espectacle no deixa lloc a equívocs: 
“Som uns imbècils contínuament 
sotmesos a situacions absurdes i 
surrealistes”. I això és el que 
veurem. La història de dos 
imbècils de medalla, que ens 
parlen sobre la seva infància al 
barri, que comparteixen amb 
l’espectador el seu al·legat 
personal en defensa de la violència 
entre cants, balls i crits histriònics. 
Una mostra de l’humor que ha 
seduït una generació 
d’espectadors arreu del país  ( i 
probablement el segon producte 
manxec més popular).

Si alguna vegada us heu sorprès 
a vosaltres mateixos cridant 
paraules d’amor del tipus gañán, 
tontuno o cultismes com a 
cascoporro, no us perdeu la visita 
d’aquests dos éssers quasi 
mitològics. Xou assegurat. 
 
COMEDY ZOO: JULIÁN LÓPEZ I 
RAÚL CIMAS
Club Capitol. De dv. 2 a dg. 4

Alexandra  
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com.  

El cavernícola de Rob Becker. Dir: 
Marcus von Wachtel. Amb Josep Julien. 
Dv. i ds., 21 h. Dg., 18.30 h. De 12 a 28 €. 

Es tracta d’un dels monòlegs més 
representats de la història de Broadway. 
L’autor, Rob Becker, va estudiar 
antropologia, història, psicologia, 
sociologia i mitologia durant tres anys 
per fer aquest apropament informal a 
l’home cavernícola, que parla de 
feminisme, sensibilitat masculina i zones 
erògenes. 

Soy un miserable de Miguel Lago. 
Amb Miguel Lago. Ds., 22 h. De 12 a 
22 €. 

Es tracta d’un dels espectacles més 
irreverents de la comèdia nacional. 
Miguel Lago no és nou sobre l’escenari i 
es comporta com un autèntic miserable i 
mesquí... “no té escrúpols i té l’èxit 
assegurat”, l’ha glossat Pedro Ruiz.  
L’espectacle, basat en la ‘Trilogia de un 
hijoputa’, promet. 

Ultrashow con Miguel Noguera 
Amb Miguel Noguera. Dv., 23 h (dv. 16 
no hi ha funció). De 12 a 22 €. 

Miguel Noguera és un dels humoristes 
d’avantguarda i amb el seu espectacle 
aconsegueix apropar-se als límits de la 
gràcia. Pot semblar que repassi apunts 
com que faci grans refl exions teòriques... 
tot basat en la complicitat amb el públic. 
Els crítics han comparat el seu espectacle 
apocalíptic a ‘2001: Odissea a l’espai’ i 
aquí Noguera fa de monòlit. 

Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15. 
www.almazen.net.  

(!) Alaska 2099 de Sera Sánchez. 
Amb Rafa Sánchez. Dv., 21 h. 12 €. 
Només divendres 2 . 

La saga ‘Educador social en Alaska’ es 
perpetua, però noranta anys després el 
món ja no és el mateix. I Quique, 
l’educador social, tampoc. Al món del 
2099 tothom es vigila i cerca nous bocs 
expiatoris... una possibilitat no gaire 
allunyada de la realitat. 

Improclown: vetllada 
desclowntrolada Ds., 21 h. 7 €. 
Només 3 i 17 de novembre. 

En aquestes vetllades qualsevol pot 
conèixer per una banda, els treballs i 
estils de pallassos professionals i d’altra 
banda, provar davant d’un públic 
generós, que sap que assisteix a 
improvisacions en les quals el públic hi té 
un paper fonamental, pot participar 
proposant temes, emocions, situacions o 
problemes de candent activitat. Són una 

exceŀlent excusa per a divertir-se i 
aprendre més sobre l’univers pallasso. Un 
trampolí per a viure el risc i la capacitat 
creativa dels individus, portin o no nas 
vermell. 

(!) Povnia Dir: Cristina Martí i 
Guillermo Angelelli. Amb Lila Monti. Dv., 
21 h. 12 €. Només dilluns 5 de novembre. 

La clown argentina Lila Monti es 
converteix en Una, supervivent d’una 
cadena de desgràcies ocorregudes a 
Povnia, un lloc perdut que podria ubicar-
se entre Opa i U.r. Una és, de sobte, una 
immigrant involuntària que desconeix 
l’idioma i les regles del lloc on ha arribat. 

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.llantiol.
com.  

Al límite Amb Nicolás Acevedo i Pablo 
Navarro. Dv., 23.30 h. 12 €. Del 2 al 23 de 
novembre. 

El subtítol d’aquest espectacle seria 
‘mentalisme per a escèptics’. El doctor 
Acevedo i el professor Navarro tornen al 
Llantiol carregats de trucs de màgia i art 
mental. La parapsicologia, el mentalisme, 
la hipnosi, la telepatia i la predicció del 
futur són alguns dels plats forts de 
l’espectacle, on pot passar allò que fi ns 
ara crèieu impossible. 

Amor, sexo y otras pamplinas 
con las que se entretiene al ser 
humano Amb Micaela Delicias. Dc., 
20.30 h. 15 €. 

Micaela Delicias arriba disposada a fer 
honor al seu nom deixant a tothom 
satisfet, barrejant el vellut vermell i 
l’erotisme irònic: no us perdeu aquest 
cabaret eroticocòmic per a una actriu i un 
pianista. 

Bingo! Amb Cia. Interfans. Dc., 
22.30 h. 10 €. 

Dues actrius coincideixen en un tren 
després de realitzar un càsting. Candela 
Olmedo és una actriu consagrada i la 
seva companya de viatge és una aspirant 
a actriu, Didi Moulin; les dues discutiran 
sobre les diferents visions del ‘show 
business’. 

Construcciones y derribos Amor 
S.A Amb Jonatan Minaya, David Piñol i 
Iván “Lagarto”. Dt., 23 h. 10 €. 

‘Construcciones y derribos...’ és un xou 
tragicocòmic i musical que explora els 
punts forts i febles de l’amor a través de 
monòlegs i dels clàssics del repertori. 
Perquè els altibaixos amorosos dels altres 
serveixen com a catarsi i prevenen dels 
mals d’amor d’un mateix. 

Gagsontrix Dj., 23 h. 10 €. 
Humor absurd, surrealista i cínic. Un 

espectacle acabat de néixer, que és tot 
pantomima. Gagsontrix és vida i l’ha 
conquerit sense armes, a base de 
paraules. 

Putas muertas  Dl., 22.30 h. 10 €. 
Un improshow amb dues putes 

protagonistes que viuen situacions 
inversemblants i critiquen la societat 
sense prescindir de l’humor. Flora i 
Fauna moren prematurament i davant de 
Sant Pere descobreixen totes les proves 
que hauran de superar per entrar al regne 
del cel. 

Ramón LSD: ¡Abajo las 
pasteladas! Amb Ramón LSD. Dg., 
21 h. 20 €. 

Les comèdies romàntiques de 
Hollywood poden posar el llistó massa 
alt. Ramón LSD s’erigeix coma 
versionador dels falsos mites 
cinematogràfi cs. Un decàleg del que 
pensen ells del que volen elles en clau 
gamberra i subversiva. 

Ramón LSD: Chicas, Risketos y 
apuntes pasados a limpio de Ramón 
LSD. Amb Ramón LSD. Ds., 23 h. 20 €. 

El còmic de Valladolid presenta el 
monòleg defi nitiu al voltant de quatre 

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Tots cap al Zoo
La Maria Junyent visita el Capitol i es troba amb 
dos grans animals: Julián López i Raúl Cimas

Aquests dos ‘animals’ obren el zoo del Capitol.


