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

¿Quieres salir conmigo? de Dani 
Rovira. Amb Dani Rovira. Dc., 19.30 i 
22.30 h. 18 €. Tots els dimecres a partir 
del 13 de juny. 

El monologuista itinerant Dani Rovira 
vol treure l’adolescent que portes dins: el 
que jugava a ‘el conejo de la suerte’, es 
menjava la plastilina, la llet amb galetes i 
demanava per sortir a les noies... 

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

(!) Educador social en Alaska 
Amb Rafa Sánchez. Dv., 21 h. 12 €. 
Només divendres 8 de juny. 

Una obra sobre el dia a dia d’un 
educador en uns serveis socials (posem 
que a Alaska, per mantenir la 
coni dencialitat) a partir de les 
entrevistes que manté amb els usuaris: 
un mostrari de racistes, vagos, 
exhibicionistes i curts de calés que li 
demanen ajuda i diners. Un monòleg on 
acaba sortint l’humor, basat en casos 
reals que l’autor penja al blog del mateix 
nom. 

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 subtítol d’aquest espectacle seria 
‘mentalisme per a escèptics’. 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 i ns 
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. 

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

Un cabaret de senyores 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 €. 

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

Amb paraules de Macarena 
González, impulsora i alma mater 
de l’espai escènic i centre de creació 
Almazen, l’escenari ha de ser un 
lloc amb capacitat de generar 
celebració. Les celebracions 
sempre són compartides, però 
quan a l’escenari hi ha un micròfon 
esperant la carícia d’una veu lliure, 
les paraules celebració i compartir 
s’escriuen amb majúscules. D’això 
va l’International Open Mic que se 
celebra periòdicament a l’Almazen 
des de fa prop de dos anys: un 
micròfon, algú disposat a explicar 
una història, i algú altre amb ganes 
d’escoltar-la. Només cal complir 
dos requisits per participar-hi: 
tenir un projecte escènic 

–totalment lliure, des d’un conte 
i ns a un número de circ– , i ganes 
de commoure. 

Si alguna cosa té clara la 
Macarena, és que l’art és una 
actitud. Una experiència 
compartida que no té sentit sense 
la mirada de l’altre. Aquesta és 
una de les màximes de l’Almazen. 
L’International Open Mic és el 
resultat natural d’un recorregut 
de prop de 14 anys que continua 
endavant. 

L’edii ci on es troba l’Almazen té 
gairebé 150 anys, i la seva història 
és de conte. La Macarena González 
i el seu equip se’n van enamorar a 
l’instant. “Només hi anàvem per 
seure a terra, per pensar i escoltar 

el rum-rum dels caps dels altres”, 
recorda. És un espai fresc, d’un 
silenci espès, on sembla que el 
temps es regeixi per unes normes 
pròpies. “És l’únic lloc on no he 
tingut pressa”, diu la directora.

L’Almazen ha viscut, i viu, un 
procés de retroalimentació que és 
tan físic com conceptual. El fet 
d’acollir l’Associació Ciutat de les 
Paraules, destinada a forjar la 
conl uència entre art i vida, 
escenari i carrer, ja va marcar des 
d’un principi la i losoi a del seu 
projecte: descobrir i crear sense 
límits. 

Arran d’una estada al Canadà 
que va fer la Macarena, van arribar 
els primers clowns de la mà de 
Jango Edwards, una celebritat en 
aquest àmbit. I més tard les Veladas 
desclowntroladas, els contacontes 
del barri, poetes amateurs (no 
d’ai ció; d’amor), i tants altres. I 
així, per camí de la naturalitat, 
única lògica possible, i ns a les 
jornades de micròfon obert.

 
Planter i trampolí 
A l’Open Mic s’hi ha vist de tot. 
Una de les assídues al micròfon és 
la Pepita, “una coupletista 
picanteta, veïna del barri”, explica 
la Macarena, o Jaco Chicoloco, un 
clown madrileny que, d’Open a 
Open i constatant que el seu 
espectacle funciona, ha acabat sent 
programat a l’Almazen. Tal com 
ens explica la directora, “als Open 
Mic, professionals i amateurs 
estan al mateix nivell. L’Open Mic 
és una oportunitat per provar-se”. I 
funciona tan bé, que des de fa un 
temps, el primer diumenge de cada 
mes s’organitza un Open Mic 
Junior, on són els més petits qui 
prenen el micròfon. 

Si voleu participar en el proper 
Open Mic, envieu el vostre projecte 
a aula@almazen.com. Això sí, que 
siguin “coses petites i de veritat”. 
Si el que voleu és assistir-hi com a 
públic, us hi esperen divendres a 
les 21 h. Busqueu el cor lluminós 
del carrer Guifré!  

INTERNATIONAL OPEN MIC 

Almazen. 15 de juny, 21 h.

L’Almazen viu 
un procés de 
retroalimentació 
que és tan físic com 
conceptual

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

L’escenari és vostre!
L’International Open Mic de l’Almazen ens 
proposa invertir papers. Per Maria Junyent

A l’Almazen, del que es tracta, és d’explicar una història. Res més.
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