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

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

En aquestes vetllades qualsevol pot 
conèixer els treballs i estils de pallassos 
professionals i atrevir-se davant d’un 
públic generós. Són una excel.lent excusa 
per a divertir-se i aprendre més sobre 
l’univers pallasso, un trampolí per a viure 
el risc i la capacitat creativa de les 
persones i dels pallassos.  

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 €. Fins al 10 
d’agost. 

El doctor Acevedo i el professor 
Navarro tornen al Llantiol carregats de 
trucs de màgia i art mental. La 
parapsicologia, el mentalisme 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 (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. 

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 tenim pors, complexos i ens passen 
les mil i una desgràcies, però no hi ha 
excuses... Tots a fabricar rialles. 

Gagsontrix Dj., 23 h. 10 €. Fins al 19 
de juliol. 

Humor absurd, surrealista i cínic. Un 
espectacle acabat de néixer, que és tot 
pantomima. Gagsontrix és vida i l’ha 
conquerit sense armes, a base de 
paraules. 

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 esquetxos basats en l’humor 
enganxós inspirats en la vida quotidiana. 

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

Radio Misterio, el més enigmàtic 
dels programes de relats 
radiofònics, fa 15 anys, i per 
celebrar-ho compta amb la visita 
d’una convidada de nivell: la 
Senyoreta Flecha. El seu és un 
relat atípic. Primer, perquè ella és 
la protagonista i víctima de la 
història. Segon, perquè el seu és un 
cas en present, i encara sense 
resoldre. Algú li ha robat el maletí 
on portava la tercera part de la 
seva trilogia, Soy yo nara, a punt 
per presentar-la a l’editor, però el 
lladre ha oblidat fer-se amb la clau 
de la maleta. Ara la persegueix 
sense pausa per complir el seu 
objectiu. La Srta. Flecha, una 
escriptora infatigable, carregarà 
constantment la seva màquina 
d’escriure per construir el relat en 
rigorós directe i en primera 
persona. Què passarà? 

Pez en Raya, la còmica 
companyia de Cristina Medina 
–actriu de La que se avecina– i 
Joan Estrader, torna a l’atac amb 
aquest espectacle dirigit per 
David Sant on manen l’absurd 
superlatiu i una acció de món al 
revés, a l’estil ACME.

Tal com ens explica Cristina 

Medina, a Llorar por llorar, com a 
tots els espectacles de Pez en 
Raya, l’argument i els personatges 
són una excusa per portar el 
públic al límit de la riallada. “Fem 
el mateix humor d’aquelles nits 
d’amics en què tothom està 
pletòric”, resumeix l’actriu. 
Aquests dos creadors i intèrprets 
que es van conèixer fa 15 anys 
estudiant amb Philippe Gaulier a 
Londres coincideixen a fer un  
tipus d’espectacle cosit per la 
naturalitat de les seves actuacions, 
farcides d’acudits surrealistes i de 
tocs d’humor britànic. 

David Sant, director de Llorar 
por llorar, ha dirigit alguns dels 
espectacles més valorats de Pez en 
Raya i actualment treballa a 
Londres com a director en algunes 
sèries de la BBC. El guió va a 
càrrec de Gerard Florejachs, que a 
banda de col·laborar amb Pez en 
Raya, ha treballat en programes 
d’humor com Buenafuente, 
Polònia i Crackòvia. Com veieu, qui 
diu Llorar por llorar diu riure per 
riure. 
 
LLORAR POR LLORAR 

Club Capitol. Fins al 5 d’agost

Riure per riure
El tinent Columpio i la Srta. Flecha fan del 
misteri una comèdia. Per Maria Junyent

Aquests dos paios tenen molt de misteri.

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

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

EL MILLOR 

DE BCN AL TEU 

IPHONE!

Ens agrada
El millor de la setmana

1Confessions de 
dones de 30  

Capitol   
Si rondeu l’edat maleïda, deixeu 
de patir i entregueu-vos a la 
comèdia de tres ‘histriones’.  

 De dimecres a diumenge 

2 Improclown   
Almazen 

El pallasso neix, es fa o 
s’improvisa? Treu el clown que 
portes a dins.  Dissabte 

3Manual del 
perfecto...

Sala Muntaner    
Manu Badenes ofereix les 
claus per signar el divorci sense 
perdre l’humor. Ds. i dg.


