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

Carlitos: Con-plejos y sin-plejos 
Amb Carlitos. Dv. i ds., 21 h. De 8 a 18 €. 

Carlitos mai no va pensar que menjar-
se el coco serviria per a res. Però va 
començar a fer cançons d’humor i 
monòlegs com a teràpia, que comparteix 
amb els altres i els altres, amb ell. 

Dani Pérez en directo 2.0 Amb 
Dani Pérez. Ds., 23 h. 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. 

Monólogos más turbados que 
nunca Amb Gabriel Cordoba i Eva 
Cabezas. Dg., 20.30 h. 

Els diumenges a la tarda ja no són 
avorrits. Vine a veure aquests divertits, 
irreverents i oportuns ‘monòlegs més 
torbats que mai’ i deixa’t estar de 
ressaques. 

Pentateatre Atòmic Vol. 2 de 
Josep M. Riera, Marc González, Raül Z. 
Méndez i Albert Recolons. Amb Noé 
Blancafort, Mireia Guilella, Gimber 
Tanatorio, Valentina Moreno, Alzira 
Gómez i altres. 90. Dv., 23.59 h. De 10 a 
18 €. 

No hi ha fronteres entre l’art i la vida 
quotidiana. Quinze minuts per obra i cinc 
representacions al dia de cadascuna, 
representades en espais poc 
convencionals. 

¿Quieres salir conmigo? Amb 
Dani Rovira. Dc., 19.30 i 22.30 h. 18 €.  

Dani Rovira vol treure l’adolescent que 
portes dins: el que jugava a ‘el conejo de la 
suerte’, menjava plastilina i demanava 
per sortir a la noia que li agradava. 

Sessió golfa Amb Toni Cruz, Nano 
Márquez, Los Martínez, Albert Boira, 
Dani Pérez,  Carlo Mô & Mr Di. Dv. i ds., 
23.59 h. De 8 a 18 €. 

A les 23.59 h, un seguici de 
monologuistes desfilen per l’Alexandra. 
Fins i tot la música i la màgia són golfes. 

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

En una entrevista que Josep Maria 
Espinàs li va fer a  Joan Capri al 
programa Identitats, l’any 1986, 
l’humorista li explicava que 
trobava la inspiració per als seus 
monòlegs tot passejant pels bars, 
places i mercats de Barcelona. “El 
món fa riure si l’estudies!”, deia. 
Capri, mestre pioner de l’humor 
català i protagonista de la primera 
sitcom catalana, Doctor Caparrós, 
es va convertir en la caricatura 
paradigmàtica del català urbà 
mitjà, i el seu llegat arriba fins 
avui. Humoristes com ara 
Eugenio, Rubianes i Buenafuente 
així com algunes de les sèries de 
televisió actuals no s’entenen 
sense l’existència d’un primer 
Capri capaç d’esculpir riures en la 
quotidianitat de la meravellosa 
gent normal. 

Joan Pera, que es declara “caprià 
de tota la vida”, s’ha submergit en 
40 textos personals de Capri per 
presentar-ne una selecció al Teatre 
Condal. Tal com ens explica Pera, 
aquests monòlegs retraten la vida 
social de la Barcelona i la 
Catalunya dels anys 60 i 70, però 
continuen sent d’una actualitat 
ferotge. Al monòleg El desorientat 
Capri deia: “Obrir un crèdit en un 
banc és més difícil que obrir una 
ostra!”. No sembla que hagi estat 
escrit avui? 

El fil conductor de Joan Pera, 

Capri és el monòleg El despistat, un 
dels més cèlebres de Capri, que era 
capaç d’arrencar el riure a la platea 
sencera tot pelant una taronja 
assegut en un tamboret. Pera 
recupera així la paraula de Capri; la 
proximitat, la gràcia del to i la 
ironia que van alegrar generacions 
senceres amb textos com El 
nàufrag o El matrimoni; dos dels 
preferits de Joan Pera, que tornaran 
a prendre cos al Teatre Condal. 

“Aquest espectacle no és un 
homenatge, perquè en Capri no en 
necessita. I tampoc és una 
imitació. El que veureu al Condal 
és una revisió d’alguns dels 
millors textos de Capri, que ja es 
pot considerar un clàssic de 
l’humor català. De la mateixa 
manera que Shakespeare és 
revisable, pel fet de ser un clàssic, 
Capri també ho és, i per tant 
podem fer-ne lectures. Creure-hi”, 
explica Pera. També per aquest 
motiu, en aquest muntatge sobri 
hi ha pinzellades de música 
clàssica, per fer que els clàssics 
s’acompanyin de clàssics. I potser 

sona exagerat, però mireu les 
paraules que dedicava Josep Pla a 
Capri, a la quarta sèrie de l’obra 
Homenots, el 1975: “Només s’han 
de tenir ulls a la cara per veure que 
Capri és l’únic actor real que ha 
aparegut en el nostre país als 
últims 50 anys”. Paraules majors. 

En una entrevista Woody Allen 
deia que la tragèdia, amb 
perspectiva, és susceptible de 
convertir-se en humor. Joan Pera, 
veu catalana de Woody Allen, ho 
lliga així amb l’humor caprià i 
l’actualitat: “Estem al mig d’un 
tsunami en què aquesta 
perspectiva per arribar a l’humor 
és molt necessària, però sovint és 
difícil assolir-la per nosaltres 
mateixos”. Aquest espectacle, 
doncs, ens proporciona una 
alenada fonda i una bona pausa. 
Però, per sobre de tot, conclou Joan 
Pera, “és un acte de profunda 
estima”.
 
JOAN PERA, CAPRI 
Teatre Condal 
Fins al 8 de juliol

‘Caprià’  
no és un 
gentilici
Joan Pera navega 
entre textos de Capri 
per recuperar-ne el bo 
i millor. Per Maria 
Junyent

Joan Pera és un fan del monòleg El despistat. 

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

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

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!


