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Alexandra 5 salas 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com.  

Carlitos. Con-plejos y sin-plejos 
Amb Carlitos. 21 h. De 10 a 18 €. 

Carlitos mai no va pensar que menjar-
se el coco i ser una mica pallasso serviria 
per res. No obstant, va començar a fer 
cançons d’humor i, més tard, monòlegs 
com a teràpia, que ara comparteix amb 
els altres i, en ocasions, els altres amb ell. 

Dani Pérez en directo 2.0 de Dani 
Pérez. Amb Dani Pérez. 22.30 h (25 
maig),  20.30 h (27 maig). De 10 a 18 €. 

Dani Pérez fa reviure situacions que 
estem farts d’experimentar com si fos la 
primera vegada. Una particular visió del 
món de la mà d’aquest humorista de 
paraula fàcil acostumat a bregar amb tot 
tipus de públic. 

Pentateatre Atòmic Vol. 2 de 
Josep M. Riera, Marc González, Raül Z. 
Méndez i Albert Recolons . Dir: Raül Z. 
Méndez, Marc González i Josep M. Riera. 
Amb Noé Blancafort, Mireia Guilella, 
Gimber Tanatorio, Valentina Moreno, 
Alzira Gómez i altres. Dv., 23.59 h. De 10 
a 18 €. 

Cinc noves per esperonar la vostra 
ment i alhora proporcionar resposta a 
tots aquells dubtes que sempre us han 
assetjat, perquè no hi ha fronteres entre 
l’art i la vida quotidiana. Quinze minuts 
per obra i cinc representacions al dia de 
cadascuna. Drama, comèdia, musical, 
misteri, monòleg futurista i torna a 
començar . 

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

A les 23.59 h, abans que la carrossa de 
la Ventafocs es transformi en carabassa, 
un seguici de monologuistes desi len per 
l’Alexandra, on la música i la màgia 
també seran golfes. 

Soy un miserable Amb Miguel 
Lago. Ds., 23 h. De 12 a 22 €. 

Miguel Lago no és nou sobre l’escenari 
i es comporta com un autèntic miserable i 
mesquí. L’espectacle, basat en la ‘Trilogia 
de un hijoputa’, promet. 

Ultrashow Amb Miguel Noguera. 
Dv., 23 h o 21 h. De 10 a 18 €. 

Miguel Noguera és un dels humoristes 
d’avantguarda i amb el seu espectacle 
aconsegueix apropar-se als límits de la 
gràcia, sense perdre la complicitat amb el 
públic.  

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

(!) Improclown: vetllada 
desclowntrolada Ds., 21 h. 7 €. 
Només dissabte 26. 

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. Una excel·lent 
excusa per a divertir-se i aprendre més 
sobre l’univers pallasso. Avui les 
convidades són la valenciana Maria 
Colomer i la italiana Claudia Cantone. 

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., 
22.30 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. 

Cabaret de féminas companyia 
Gocha y Lercha. Dl., 22.30 h. 10 €. 

Un cabaret de senyores (joves, però se-
nyo-res) que fan el que els dóna la gana. 
Esquetxos, cançons gamberres i balls 
canalles . 

Construcciones y derribos Amor 
S.A Amb Jonatan Minaya, David Piñol i 
Iván “Lagarto”. Dv., 21 h. 12 €. 

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. 

El diván de Bernat Muñoz. Dir: 
Bernat Muñoz. Amb Cristina Blanco, 
Thais Buforn, Noé Blancafort, Bernat 
Muñoz, Manuel Ramos (Noli), Emma 
Henríquez, Eider Sainz, Judith García, 
Gal Soler i Montserrat García-Sagués. 
Dj., 21 h. 10 €. 

Una psicòloga que no suporta el dubte 
de si el seu marit l’enganya. Un marit que 
no suporta al seu company de feina. Un 
company que no suporta la mediocritat. 
L’únic que els suportarà a tots és ‘El 
diván’ i perquè no li queda cap altre 
remei. 

Elige tu propia aventura: Gritos 
del más allá Amb Strómboli Teatre. 
Dc., 20.30 h. 15 €. 

La col·lecció de llibres ‘Tria la teva 
aventura’ inspira aquest muntatge de la 
companyia Strómboli, en què l’argument 
es decideix i es peri la sobre la marxa. 
L’inici: quatre línies argumentals. El 
i nal: setze desenllaços possibles en mans 
de l’espectador. 

Fabricantes de la risa Amb 
Ángeles Sánchez i Ricardo Reyes. Dg., 
18 h. 10 €. 

Si està demostrat que riure cura i fa ser 
més feliç, per què no ho fem més sovint? 
Tots a fabricar rialles. 

Palabra de ornitorrinco Amb 
Daniel Higiénico. Dv., 23.30 h. 10 €. 
Només divendres 25. 

Un dia el ‘cantactor’ més net de la ciutat 

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

El panorama de l’entreteniment 
televisiu actual és més sòrdid que 
Matrix. La graella televisiva està 
farcida de programes on es premia 
la ignorància, es confon la 
transparència amb la 
sobreexposició de la intimitat, i es 
fomenta un tipus de vida basat en 
el fàcil i ràpid: fama per la cara. El 
paradigma d’aquest tipus de 
programa televisiu/trampolí social 
és Gran Hermano, però de 
pornograi a emocional se’n veu 
molta més. I al cap i a la i , és tot tan 
patètic que fa riure. 

La història de la Vanesa, la 
protagonista de l’espectacle De 
puta a diputada , és tan real i alhora 
tan surrealista com tot el que ens 
regala a diari la petita pantalla.  
Així la dei neix Cristina Solé, 
l’actriu que li dóna vida: “Una 
buscavides que intenta sortir 
endavant. Una dona forta i llesta 
que sap usar molt bé els mitjans de 
comunicació, tot i que no deixa de 
ser una víctima d’un sistema on 
tothom és víctima i botxí”.   

Tot comença amb un l ashback 
en què una Vanesa d’uns 40 anys 
recula a l’adolescència, per eni lar 
un camí d’interessos, despropòsits 
i personatges indesitjables que 

l’han portat a ser què és ara: 
diputada. Com? Doncs tot comença 
en un plató televisiu de l’estil 
tronistes i pretendents. Aquí és on 
es convertirà en una heroïna 
televisiva capaç de comerciar amb 
la seva vida i ns a límits 
insospitats. El mèrit, però, no és tot 
seu. El seu mànager, Thiago, un 
cubà espavilat, i el seu accidentat 
pas pel programa El diario de 
Patricio (sí, sí, Patricio) acceleraran 
la projecció social d’aquesta 
princesa de barri.

La Cristina Solà ens explica que 
De puta a diputada no és tan una 
crítica del nostre sistema mediàtic 
com un mirall que ens mostra i ns  
a on som  capaços d’arribar per 
sobreviure, o per aconseguir allò 
que volem. I ella vol una casa a 
Eivissa, entre d’altres coses.

Juanjo Sánchez, veterà en el món 
de la comèdia, dirigeix aquest 
espectacle d’humor àcid i cru que 
desgrana els budells de la casta 
mediàtica i el seu funcionament, en 
tot el seu esplendor i excentricitat. 
Tot molt trash.                                               
 
DE PUTA A DIPUTADA 

Club Capitol 

Del 24 de maig al 29 de juliol

La casta mediàtica
La Maria Junyent parla amb Cristina Solé de 
com es passa de la tele al Parlament

De la tele al Parlament només hi ha una passa...

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

DESCARREGA’T GRATIS 
L’APP DE TIME OUT BARCELONA! 

EL MILLOR 

DE BCN AL TEU 

IPHONE!


