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Si el cinema té sessions golfes, per 
què no n’hauria de tenir el teatre? 
Tota hora és bona per riure, però 
fer-ho passades les dotze i encetant 
cap de setmana és un pla ideal. Fa 
prop d’un any que l’Alexandra 
programa sessions golfes cada 
divendres i dissabte. A partir de les 
23.59 h i durant unes dues hores, 
els espectadors poden gaudir de 
monòlegs, teatre, música i màgia a 
càrrec de la l ota de professionals 
de l’humor que habita entre els 
escenaris del Teatreneu, la Sala 
Muntaner i el mateix teatre 
Alexandra. L’entrada val 6 euros i 
inclou una consumició, per fer 
passar millor el sopar, i els riures 
que es travessen. 

Els responsables de tancar les 
sessions golfes d’aquest proper 
divendres i dissabte són Nano 
Márquez i Raphael Capri, que 
presenten dos espectacles on la 
màgia i l’humor es fusionen per 
donar lloc a un còctel explosiu. 
Potser ja els coneixeu: tots dos són 
habituals del Teatreneu, on actuen, 
entre d’altres, a l’espectacle estable 
Magia S.A.

Nano Márquez és un especialista 
de la il·lusió i de l’art de l’engany, i 

Raphael Capri s’emporta el títol 
del mag maldestre que acaba 
deixant l’espectador bocabadat. 
Tal com ens explica aquest últim, 
el fet d’actuar a l’horari de les 
sessions golfes els dóna un extra 
de llibertat que potser no tenen en 
altres espectacles. El públic que 
assisteix al teatre passades les 
dotze té una predisposició especial, 
qui sap si per l’horari, per la 
imminència de dies festius, o per 
tot plegat a la vegada. El cas és que 
Nano Márquez i Raphael Capri 
aproi ten aquesta bona disposició 
per oferir un espectacle en què la 
participació del públic és de vital 
importància. Abstinguin-se’n, 
doncs, els més tímids, o optin per 
omplir la copa més sovint. 

Sortint de l’Alexandra, i amb el 
bon cos que proporciona l’exercici 
físic i espiritual del riure, estareu 
més que llestos per començar la nit, 
o per acabar-la amb bon gust de 
boca. 
 
SESSIÓ GOLFA A L’ALEXANDRA: 
NANO MÁRQUEZ I RAPHAEL 
CAPRI 
Alexandra Teatre

Divendres 27 i dissabte 28

Els coneixereu pel Magia S.A. del Teatreneu.
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Comèdia a mitjanit
La Maria Junyent dóna la benvinguda al cap 
de setmana amb humor a l’esperit i una copa

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

(!) Dani Pérez en directo 2.0 Amb 
Dani Pérez. Ds., 23 h. De 10 a 18 €. 
Només dissabte 28. 

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. 

(!) David Amor Amb David Amor. 
Dv., 21 h. De 10 a 14 €. Només dv. 27.  

El 1999, aquest gallec es va presentar a 
un concurs de bellesa, i va guanyar un 
premi, el de ‘Mr Simpatia’, no molt 
‘valorat’ en els concursos de bellesa... 
Aquest fet va fer que es reconsiderés la 
seva vida i des d’aleshores s’ha dedicat a 
fer riure a tothom a qui ha pogut. 

(!) Las noches de El Club de la 
Comedia: Txabi Franquesa i Manu 
Badenes Amb Txabi Franquesa i Manu 
Badenes. Dg., 20.30 h. De 15 a 29 €. 
Només 29 de juliol. 

Ets Fan d’El Club de la Comèdia? Vols 
sentir l’experiència de veure els millors 
monologuistes en directe? La ‘troupe’ 
d’El Club de la Comèdia s’instaŀla a 
l’Alexandra  per poder riure en directe 
amb els millors còmics del país. Avui el 
visiten Txabi Franquesa i Manu 
Badenes. 

(!) Monólogos 10: David Navarro 
de David Navarro. Amb David Navarro. 
Dv. 23 h. De 10 a 18 €. Només 27 de juliol. 

Quan era petit el seu pare li va fer veure 
que no tenia cap gràcia, i des d’aleshores 
va saber quin era el seu destí: Paramount 
Comedy. Un gran especialista de l’humor 
amb identitats múltiples. 

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, abans que la carrossa de 
la Ventafocs es transformi en carabassa, 
un seguici de monologuistes desi len per 
l’Alexandra. No només hi haurà humor: 
i ns i tot la música i la màgia seran golfes. 

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 de 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 el 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. 

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. 

(!) Palabra de ornitorrinco Amb 
Daniel Higiénico. Dv., 23.30 h. 10 €. 
Només 27 de juliol. 

Un dia el ‘cantactor’ més net de la ciutat 
es lleva i no creu en res. I fa el que no ha de 
fer: buscar ajuda a internet, on troba mil 
religions que li ofereixen suport. 
Mentrestant, ens explica detalls de la 
seva vida (i miracles). Humor i ironia, 
cantada o recitada. 

(!) Planeta Catalunya de Rachel 
Arief . Amb Rachel Arief . Dj., 23 h. 10 €. 
Només 26 de juliol. 

Per la còmica nord-americana Rachel 
Arief , 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 aquest monòleg us 
sorprendreu amb la particular visió que 
la ‘show-woman’ té del territori on ha 
escollit viure. 

¡Abajo las pasteladas! Amb 
Ramón LSD. 21 h (ds. 11 agost), 23 h (ds. 
28 juliol), 21 h (dg. 22 juliol i 5 agost). 
15 €. 

Les comèdies romàntiques de 
Hollywood poden posar el llistó massa 
alt. Ramón LSD s’erigeix coma 
versionador dels falsos mites 

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

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

EL MILLOR 

DE BCN AL TEU 

IPHONE!


