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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

Almazen
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.almazen.
net.
(!) Alaska 2099 de Sera Sánchez.

Humor, màgia i violí... Tamariz no para mai.

Impossible?
Juan Tamariz, el mag del violí, torna amb
‘Magia Potagia’. Per Maria Junyent
L’expressió magia potagia té dos
components essencials, com els
espectacles de Juan Tamariz. Un
d’evident, el de la màgia i la
il·lusió. L’altre, potagia, una
paraula que sona a encanteri de
bruixes, a broma. L’espectacle
amb què Tamariz torna a
Barcelona, després de dos anys, és
justament això: un combinat
d’il·lusió, misteri i grans dosis
d’humor. Però i la màgia, què és?
Tamariz, amb una trajectòria de
prop de 40 anys de barret, la
defineix així: “Màgia és viatjar a
l’altre costat del mirall de l’Alícia
[de Lewis Carroll], veure què hi ha
i portar-ho a la realitat. Fer
possible l’impossible”.
Magia Potagia recupera una
selecció dels millors números de
Tamariz. Hi veurem màgia
d’objectes, telepatia, jocs de
cartes, i fins i tot espiritisme.
Consuelo Lorgia, màgica de
renom, l’acompanya en aquest
espectacle en què ens captivarà
amb les seves tècniques de
transmissió mental. Per als trucs
més petits i íntims el Poliorama ha
instal·lat una pantalla des d’on
l’espectador podrà captar els
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detalls més precisos. Tal com
explica Tamariz, compartir és una
de les claus de la seva manera de
fer.
Així doncs, Juan Tamariz
descarrega al Poliorama amb la
seva mítica funda de violí, on
porta comprimides prop de sis
hores de màgia, de les quals en
triarà dues a cada funció. Tot
depèn de l’energia del públic, que
és alhora actor i creador. Als
espectacles de Tamariz la
improvisació està a l’ordre del dia.
L’únic inamovible és el caràcter de
l’espectacle: “Magia Potagia és un
espai per a la diversió pura!”, diu,
amb un dels seus crits histriònics.
I la gran pregunta: quina és la
màgia del mag? “Jo no puc parlar
de la màgia del mag, puc parlar del
que jo faig. El truc és que el truc és
la veritat. La meva màgia és la
passió. No l’amor, perquè tothom
ha d’estimar el que fa. La paraula
és passió. Això, i afinar els trucs
d’una manera gairebé alquímica.
Màgia és transmetre”.
MAGIA POTAGIA
Teatre Poliorama
Del 31 de maig al 10 de juny

Amb Rafa Sánchez. Dv., 21 h. 12 €.
Només divendres 1 de juny.
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.

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. 10 €.
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 fins ara crèieu
impossible.
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 de la
companyia Gocha y Lercha. Dl., 22.30 h.
10 €.
Un cabaret de senyores (joves, però senyo-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. Una dona que
no suporta més el seu marit. Un

boxejador que no suporta la pressió. 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 perfila sobre la marxa.
L’inici: quatre línies argumentals. El
final: setze desenllaços possibles en mans
de l’espectador.
Fabricantes de la risa Amb
Ángeles Sánchez i Ricardo Reyes. Dg.,
18.30 h. 10 €.
Si està demostrat que riure cura i fa ser
més feliç, per què no ho fem més sovint?
Tots a fabricar rialles.
No te vayas mamá Amb Companyia
La Bola Roja. Dt., 22.30 h. 12 €.
Les històries d’aquests clowns no
deixen indiferent: la companyia La Bola
Rosa ofereix un seguit d’esquetxos basats
en l’humor directe i enganxós i inspirats
en la vida quotidiana.
(!) Planeta Catalunya de Rachel
Arieff. Amb Rachel Arieff. Dj., 23 h. 10 €.
Dijous 31 de maig i 28 de juny.
Per la còmica nord-americana Rachel
Arieff, Catalunya és molt més que un
país. És un planeta. Com veu la nostra
societat una forastera? Els petits detalls,
coses a les que nosaltres no donem
importància, poden ser delirants per una
estrangera.
(!) En ocasiones veo... muertos
de risa Amb Ramón LSD. Ds., 23 h.
10 €. Només ds. 2.
Els morts que no cotitzen, les
diferències entre la nena de l’exorcista i
Hanna Montana o la miopia de Harry
Potter. Aquests són alguns dels
arguments de pel·lícules fantàstiques i de
terror que Ramón LSD refregeix amb
amb humor canalla.
¡Abajo las pasteladas! Amb
Ramón LSD. Ds., 23 h. Dg., 21 h. 15 €.
Les comèdies romàntiques de
Hollywood poden posar el llistó massa
alt. Ramón LSD s’erigeix coma
versionador dels falsos mites
cinematogràfics. Un decàleg del que
pensen ells del que volen elles en clau
gamberra i subversiva.
Y a ti ¿quién te aguanta? de
Ramón LSD. Amb Ramón LSD. Ds., 23 h.
Dg., 21 h. 15 €.
Tots els temes són aptes per a treure
punta. Ramón LSD riu de mossegar-se les
ungles, de caminar sense trepitjar les
línies de les rajoles i altres excentricitats
humanes que ha recopilat durant un any.

Casino de l’Aliança del
Poblenou
(Rambla del Poblenou, 42). T. 93 225 28 14.
www.casinoalianca.com.
(!) Pep Plaza: Clònica d’humor

Amb Pep Plaza. Dc., 21 h. De 15 a 20 €.
Només 6 de juny.
L’actor Pep Plaza, conegut sobretot pel
seu Guardiola al ‘Cracòvia’, condensa tot

DESCARREGA’T GRATIS
L’APP DE TIME OUT BARCELONA!
EL MILLORTEU
DE BCN ANLE!
IPHO

