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Mi primera vez Amb Andreu 
Casanova. 75. Ds., 20.30 h (16 de març 
funció a les 23.45 h). De 12 a 18 €. 

Andreu Casanovas es fixa en els 
petits detalls que ens ofereix aquesta 
vida. Ens els anirà comentant d’una 
manera senzilla, directa i màgica. 

Sigue con nosotros Amb Berto 
Romero. Dj. i dv., 21 h (No hi ha funció 
el 22 de març). 24 €. 

Noves cançons i nous monòlegs a 
través dels quals Berto ens presenta la 
seva delirant visió del món, allò que 
l’agrada i allò que no, allò en el que creu 
i allò que odia amb totes les seves 
forces. 

Colocado cabe Amb Luismi. Ds., 
22.30 h. De 12 a 22 €.  

Us heu parat a pensar en el ridícul 
que és que als aeroports et treguin el 
tallaungles? O que la legislació 
espanyola prohibeixi portar catapultes 
als avions? Totes aquestes coses i 
moltes més les explicarà Luismi en una 
sèrie de monòlegs perfectament filats. 

És pitjor del que sembla Amb 
Toni Ferran Andechaga i Sergi 
Esparza. Dg., 20.30 h. De 12 a 18 €. 

Humor, esquetxos i cançons en 
directe amb Toni Mata, Ferran 
Andechaga i Sergi Esparza. Un 
espectacle a mig camí entre el teatre i el 
concert amb un humor molt personal i 
que demostra que de vegades tot pot 
ser pitjor del que sembla. 

No disimuléis Amb Enric 
Company. Dv., 22 h. Ds., 20.30 h. De 10 
a 16 €. Només 16 i 29 de març. 

Enric Company, el reporter amb més 
berborrea d’España Directo’ de La1 i 
‘Tarde Directo’ de La Sexta arriba a 
l’Alexandra amb el seu nou monòleg. 

Peyu: Planeta i-Neptú Dir: Joan 
Roura. Amb Peyu. Dv. i ds., 22.30 h. De 
14 a 18 €. 

Què faríeu si en uns anàlisis rutinaris 
trobessin que sou extraterrestres? Això 
és el que li ha passat a Peyu, que explica 
anècdotes i situacions quotidianes de 
quan era humà. 

Ultrashow Amb Miguel Noguera. 
Dv., 23 h. De 12 a 18 €. 

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 
Dir: Andreu Buenafuente i Berto 
Romero. Amb Godoy. Dj., 21 h. Dv., ds. i 
dg., 20.30 h. De 12 a 18 €. 

Va ser la gran pregunta 
dels culés quan Guardiola 
va deixar de ser el messies del 
Barça: I ara, què? És concebible 
la vida a l’era post-Pep? A en Pep 
–Plaza, no Guardiola– la 
tragèdia el va esquitxar 
especialment. La marxa de 
Guardiola s’enduia el seu gran 
alter ego, i entre els guionistes 
del Crackòvia tot eren dubtes: “I 
ara què?”, deien. “Tot i haver 
imitat una pila de personatges, 
m’identificaven sobretot amb en 
Guardiola”, explica. Però 
l’aventura de Pep Plaza comença 
en l’era preguardiolana. 

Ha fet de tot, i amb tothom. 
Ràdio, teatre, i televisió. S’ha 
acompanyat de Corbacho, Latre i 
Buenafuente. S’ha convertit en 
Eugenio, Monzó, Llach i Jordi 
Pujol, entre tants altres. I al 
pastís no li falta cirereta: també 
canta. 

Ara aquest actor multiforme 
s’allotja al Capitol per mostrar al 
públic quina és la seva resposta 
al gran interrogant, i per fer-ho 
s’acompanya de 59 personatges 
més, per no deixar lloc a cap 
dubte: la resposta quedarà més 
que clara. 

I ara què? es basa en els 
entrellats de la professió 
d’imitador. “Partint de 

situacions reals, repasso la meva 
trajectòria a partir dels 
personatges que he interpretat”, 
ens explica. La seva trajectòria 
està farcida d’anècdotes. Quim 
Monzó va preparar-li un post-it 
amb les seves expressions 
típiques, i de pas va aprofitar la 
seva columna a La Vanguardia 
per demanar un augment de sou, 
com al personatge televisiu en 
què l’havia convertit Plaza. Joan 
Pera li retreia que algunes 
persones properes li deien que 
els feia més gràcia en Joan Pera 
imitat que no pas el real... Però 
l’espectacle va més enllà de 
l’anecdotari de l’imitador i es 
remunta fins a la infància, quan 
Pep Plaza somiava acabar com a 
gran cantant. Aprofita 
l’espectacle per fer realitat 
aquest somni, i en la part final, es 
posa en la pell –i en la gola– 
d’una vintena de cantants, des de 
Lluís Llach, fins a Elvis, aturant-
se per reprendre la veu de Nat 

King Cole. L’acompanya el 
músic Miguel Tejada al teclat, 
per tal de fer que el que en 
principi és un monòleg derivi en 
un autèntic musical. 

El públic no quedarà exempt 
de responsabilitat a l’hora de fer 
que l’espectacle funcioni. En 
aquesta última part, us tocarà 
assumir el paper de coristes de 
Pep Plaza i els seus múltiples 
desdoblaments de personalitat, 
així que ja podeu anar afinant.

I ara què? és tot un tour de 
force. Si dividim els prop de 60 
personatges que apareixen a 
escena, amb la hora i mitja de 
durada de l’espectacle, en resulta 
una proporció estimada de 
minut i mig per personatge. Dir 
que el ritme és frenètic seria fer 
curt. La pregunta és: com ho fa 
per tornar  a ell mateix?.    

I ARA QUÈ?
Club Capitol.  
A partir de dv. 19

Agenda
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

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat
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demana com s’ho fa 
Pep Plaza per tornar a 
ser ell mateix. Mira 
d’esbrinar-ho al  
Club Capitol
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En 90 minuts fa 60 personatges: un minut i mig per cadascun!


