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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

És la pseudoenciclopèdia més 
popular dels nostres dies, i la 
Bíblia atea del coneixement. Té 
algunes de les qualitats que més 
valorem avui dia: immediatesa, 
actualització constant, hipertext, 
lliure contribució... En el capítol 
d’avui, de la sèrie ‘Paradigmes 
contemporanis’, parlem de... la 
Viquipèdia! 

Tot és teclejar un parell de 
conceptes, llegir-los en diagonal i 
sentir-nos autèntics savis. Què 
seria de nosaltres sense ella; 
democratitzadora del saber dels 
nostres dies. Tan gratis i tan 
ràpida. Podríem continuar amb la 
nostra particular oda a aquest 
fastfood del saber, però 
malauradament tot té les seves 
carències, i la Viquipèdia no n’és 
una excepció. Les errates són de 
campionat. Un dia moren Obama i 
Ricky Martin i un altre dia ens 
assabentem que Pedro J. Ramírez, 
director del diari El Mundo, viu 
amb el dissenyador Ralph Lauren. 
Sí, tot això passa...

Precaucions d’ús: utilitzeu la 
Viquipèdia amb grans dosis 
d’escepticisme o, l’opció de Miki 
Nadal, feu-vos una Viquipèdia a 
mida, i creeu-ne un espectacle que 
només pot ser d’humor. 

És així com va néixer Mikipedia, 
el nou espectacle del còmic Miki 
Nadal. Indignat amb les errates 
que l’humorista va trobar a la seva 
pròpia pàgina, no va acontentar-se 
d’arreglar el que es deia sobre ell 
mateix. Va decidir fer un pas més 
enllà i fi ltrar el món des del seu 
criteri personal. 

Així ho resumeix: “La Mikipedia
recull tot el saber que porto dins 
del meu cap, que no és precisament 
petit”. Davant de tot, 
transparència. El còmic se sincera 
amb nosaltres: “De fet, jo que ni 
estudio ni llegeixo, m’arrisco a 
oferir grans incongruències, però 
els asseguro que és tot veritat”. 
Almenys així es cura amb salut i 
ens confi rma que el que veurem i 
escoltarem a l’espectacle 
Mikipedia es limita a obeir una 
veritat pròpia que no pretén cap 
universalitat. 

Aquest espectacle és una 
venjança calenta en contra d’una 
circulació de coneixement que ens 
aboca a l’abisme de les dades 
buides. Apaguem l’ordinador i 
enfi lem camí cap al teatre! 
 
MIKIPEDIA
Club Capitol. 
De dv. 30 a dg. 2

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., 20.30 h. Dg., 20 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. 

Idiota d’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 de Miguel Lago. 
Amb Miguel Lago. Ds., 22.30 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... “no té escrúpols i té l’èxit 
assegurat”, l’ha glossat Pedro Ruiz.  
L’espectacle, basat en la ‘Trilogia de un 
hijoputa’, promet. 

Ultrashow Amb Miguel Noguera. 
Dv., 22.30 h. 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.  

Verás que todo es mentira de 
Godoy . Dir: Andreu Buenafuente i Berto 
Romero. Amb Godoy. Dj., 21 h. Dv. i ds., 
20.30 h. Dg., 18 h. De 12 a 20 €. 

Un monòleg sobre el sexe, el 
matrimoni, la mort, Déu, la felicitat... 
Godoy no ha inventat res de nou però la 
seva fi na ironia, culta però gens pedant, i 
el seu enginy buscant frases lapidàries el 
fan un dels clàssics de l’humor 
imprescindibles a la cartellera. 

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

(!) Improclown: vetllada 
desclowntrolada Ds., 21 h. 7 €. 
Només 1 de desembre. 

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 i pot participar 
proposant temes, emocions, situacions o 
problemes de candent activitat. 

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

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. 

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’. 

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. 

Men as atruá Amb Xavier Castells, 
Dani Escarrá i Jordi Galo. Dt., 22.30 h. 
10 €. 

Un espectacle d’humor amb tres tipus 
de monòlegs totalment diferents, tres 
maneres de veure la vida que 
comparteixen un únic lema: “Mirar el 
costat bo de viure encara que el món et 
posi a parir”. 

Palabra de ornitorrinco Amb 
Daniel Higiénico. Dv., 23.30 h. 10 €. 
Només divendres 30 de novembre i 28 de 
desembre. 

Un dia el ‘cantactor’ més net de la ciutat 
es lleva i no creu en res. I fa el que no ha de 
fer: buscar ajuda a internet, on troba mil 
religions que li ofereixen suport. 
Mentrestant, ens explica detalls de la 
seva vida (i miracles). Humor i ironia, 
cantada o recitada. 

Perdona que te llame imbécil 
Amb Ramón LSD. Ds. 15, 21 h. Ds. 1 i 
29, 23 h. Dg. 9, 20.30 h. 20 €. 

Ramón LSD dedica el seu cinquè 
monòleg a identifi car a les persones que 
cada dia fan entorpir la nostra vida i la 
dels qui no ens atrevim a cridar pel seu 
nom. 

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.  

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

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. 

Y a ti ¿quién te aguanta? Amb 
Ramón LSD. Ds., 21 h. 20 €. 

Tots els temes són aptes per a treure 

Viquiquè?
Fart de la Viquipèdia, Miki Nadal se’n fa una de 
pròpia: la Mikipedia La Maria Junyent busca...

Ja heu mirat què diu de vosaltres la famosa enciclopèdia?


