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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

L’aventura d’aquests il·lustres 
ignorants va començar fa prop de 
quatre anys als estudis de Canal+, 
i encara continua. La recepta del 
programa és senzilla: Javier 
Coronas planteja preguntes, i Pepe 
Colubi i Javier Cansado –meitat de 
Faemino y Cansado– responen. A 
cada sessió un convidat els 
acompanya. Tot i la senzillesa de 
la recepta, el resultat és sempre 
explosiu, i dóna lloc a un debat 
delirant de prop de mitja hora 
d’aquests en què un acaba amb la 
conclusió d’haver arreglat el món, 
sigui quin sigui el tema plantejat. 
Hi ha un element clau, o millor dit, 
justament l’absència d’un element 
és la clau de l’èxit: no hi ha guió. 
Mai.

Tal com ens explica Coronas, 
l’il·lustre preguntador, un producte 
d’aquestes característiques havia 
de fer un salt a la vida en qualsevol 
moment. “Convidava a la 
proximitat amb el públic”, 
resumeix Coronas. Així que fa poc 
més d’un any van canviar el plató 
per l’escenari, i la cosa va anar tan 
bé que encara hi són. Els propers 
divendres 9 i dissabte 10, Ilustres 
ignorantes torna al Capitol amb la 
voluntat de donar llum als nostres 
dubtes existencials i capgirar les 

nostres certeses més profundes. 
Necessiten ben poc guarniment 
per fer-nos gaudir com nens. 
Quatre tamborets, un faristol i 
algun gintònic per posar les idees 
en ordre. Els acompanyaran, en 
aquesta nova visita a la ciutat, els 
humoristes David Broncano 
(divendres 9), amb paraules de 
Coronas, “l’esperança blanca de 
l’humor”, i Florentino Fernández 
a.k.a Flo (dissabte 10). Així doncs, 
el que trobarem a la Pepe Rubianes 
és una reunió entre amics, o una 
batalla de ments lúcides sense pèls 
a la llengua. 

Tot i que sigui Coronas, com 
sempre, l’encarregat de conduir el 
debat, la improvisació és realment 
qui mana. Això vol dir que aquest 
espectacle és tota una sorpresa, 
tant per a l’espectador com per als 
mateixos protagonistes. Però una 
cosa és segura: quan els 
ingredients són de qualitat, el 
resultat no decep. 

No podem assegurar que 
l’assistència a aquest 
esdeveniment ens faci ser menys 
ignorants, però posats a 
desconèixer, fem-ho amb alegria. 
 
ILUSTRES IGNORANTES
Club Capitol. Dv. 9 i ds. 10

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 h. De 15 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. 

Completamente enhumorado 
d’Elias  Torres. Ds., 21 h. De 10 a 18 €. 

Elias Torres és un mestre de l’humor 
que amb els seus monòlegs innovadors i 
frescos ens deixarà completament 
enhumorats de la seva persona. 

Idiota d’Isaac Jurado. Amb Isaac 
Jurado. Ds., 22.30 h. De 8 a 18 €. 

Màgia en estat pur i humor que 
provoca incontinència, sota un títol 
‘llaminer’. Ens han educat per a ser 
idiotes, diuen, però l’iŀlusionisme 
intel·ligent del Mag Isaac serveix per 
descobrir que no ho som tant. 

Katacrack Amb Miguel Ángel 
Marín. Dv., 21 h. De 10 a 18 €. 

El protagonista de ‘Katacrack’ és un 
home original de Jaén que conserva tota 
la seva salsa al buit, dins ‘tupper ware’.   

Sessió golfa Amb Toni Cruz, Nano 
Márquez, Los Martínez, Albert Boira, 
Dani Pérez,  Carlo Mô & Mr Di. Dv. i ds., 
23.59. De 6 a 18 €. 

A les 23.59 h, abans que la carrossa de 
la Ventafocs es transformi en carabassa, 
un seguici de monologuistes desfi len per 
l’Alexandra. No només hi haurà humor: 
fi ns i tot la música i la màgia seran golfes. 

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

Arriba a Barcelona 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... 

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

Miguel Noguera és un dels humoristes 
d’avantguarda i aconsegueix apropar-se 
als límits de la gràcia. Sembla que faci 
grans refl exions teòriques, tot sense 
perdre la complicitat amb el públic.  

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

(!) International Open Mic Ds., 
21 h. 4 €. Només ds. 10 de novembre. 

Si et consideres un aspirant a 
monologuista, un actor ‘en ciernes’, un 
cantautor amb guspira o un bon 
contorsionista, no esperis més i puja a 
l’escenari de l’Almazen. Tens deu minuts 
per mostrar les teves habilitats abans que 
soni la campana! Aquest pot ser el teu 
primer ‘bolo’ de tota una sèrie 
d’actuacions. 

(!) Rescate emotivo de Walter 
Velázquez. Dir: Walter Velázquez. Amb 
Walter Velázquez. Dj., 21 h. 12 €. Només 
dijous 8 de novembre. 

Don Carlos Calostro Meconio va ser un 
genial cantant solista, però ara mateix 
està planejant fugir de la clínica 
geriàtrica on es troba, ja que troba a faltar 
els escenaris. Walter Velázquez 
construeix a aquest clown refl exiu , vine 
a coneixe’l i sigues còmplice 
d’aquest rescat emotiu. 

(!) Sí, però no exactamente Amb 
Sandra Rossi. Dv., 21 h. 12 €. Només 
divendres 9 de novembre. 

Tots, en algun moment de la nostra 
vida ens hem preguntat: ‘I jo, d’on vinc?’. 
La Sandra es mou entre dos mons, entre 
dues llengües, entre el passat i el present, 
i és la mateixa perplexitat de saber-se 
ancorada a les dues ribes de la seva vida, 
el que dóna llum a aquest espectacle. 

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 €. Fins al 23 de 
novembre. 

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 €. 

Xou tragicocòmic i musical que 
explora els punts forts i febles de l’amor a 
través de monòlegs i dels clàssics del 
repertori.  

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 €. 
Flora i Fauna moren prematurament i 

davant de Sant Pere descobreixen totes 
les proves que hauran de superar per 
entrar al regne del cel. 

¡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.  

Ho saben tot
Javier Coronas, Javier Cansado i Pepe Colubi 
busquen la veritat. La Maria Junyent, a ells

Demanem que els acceptin a la Real Academia.

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat


