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Agenda
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

Christian Atanasiu feia 
malabars, dels de circ, fins que 
va canviar les pilotes per les 
paraules. De fet, la carrera 
d’aquest comediant d’origen 
alemany va començar estudiant 
Belles Arts a Kassel.   Fins que, 
fent un descans durant una lliçó 
de ceràmica, s’apunta a les 
classes de circ que organitza la 
mateixa facultat. Aquesta pausa 
circense acabarà per esdevenir  la 
seva principal ocupació. 

Després d’estudiar expressió 
corporal a París i mim a l’Institut 
del Teatre dels anys 80, surt a 
l’escenari amb un pòsit que 
mescla el circ, el teatre de carrer, i 
l’expressivitat de la commedia 
dell’arte. I un últim element: la 
seva fascinació per la distorsió 
del llenguatge pròpia del 
dadaisme. Sense aquests 
precedents no s’entendria la 
naturalesa de l’espectacle que ara 
presenta a la Sala Fènix, El 
Dondedondónde, “un joc escènic 
de pantomima lingüística”, tal i 
com ell mateix defineix. Fer 
“pantomima amb la llengua” vol 
dir utilitzar el llenguatge com a 
eina físicament mal·leable. Amb 
aquesta concepció, Atanasiu 
retorça les paraules, les flexiona, i 
les fa passar pel seu colador. “El 
que feien els dadaistes amb la 

seva poesia sonora em va fer 
veure totes les possibilitats 
d’escenificació i d’expressió que 
ofereix el llenguatge, i com de bé 
això pot fusionar-se amb el 
clown”, ens explica.  Va començar 
a jugar amb les paraules a 
l’espectacle QUEmexpliQUE, en 
què utilitzava directament textos 
dadaistes i del postdadaisme 
alemany, fins que va decidir 
reinventar-se i provar el mateix 
joc amb  textos propis. El 
Dondedondónde encara va més 
enllà; vol transcendir el recital, i 
incorporar a l’espectacle el joc 
teatral.       

Atrapat dins la ficció
A El Dondedondónde veiem 
sortir, d’entre la foscor de 
l’escenari, un ésser entaforat dins 
d’una americana on n’hi cabrien 
cinc com ell.  L’americana no és 
l’únic que li va gran. Ens trobem 
davant d’un personatge que ha 

de començar a interpretar un 
monòleg, però n’és incapaç. O bé 
es fa un embolic amb les pautes 
de la directora, o s’enreda amb 
les seves pròpies ficcions. 
“Aquest personatge sóc jo 
mateix. La directora vol 
imposar-me una estructura, 
mentre que jo sóc la 
representació de l’anarquia”, ens 
explica Atanasiu. A partir 
d’aquí, és gairebé impossible 
evitar que apareguin l’esperit 
clown i tota la comicitat del 
fracàs. El personatge deriva cap 
al quixotisme sense frens. Però 
sobretot, i tal i com insisteix el 
còmic, a El Dondedondónde hi ha 
joc, a diferents nivells. I no 
sabem si la persona que hi ha 
dins de l’americana XXL és un 
nen que juga a ser adult, o un 
adult que mira cap a la infància. 

EL DONDEDONDÓNDE.
Sala Fènix. Dj., fins al 30 de maig.

Un joglar 
de la 
llengua
Christian Atanasiu fa 
gimnàstica artística 
amb el llenguatge.    
La Maria Junyent vol 
apuntar-se al seu 
gimnàs

Un nen que juga  a ser adult, o un adult que mira cap a la infància?

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

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

Mi primera vez Dg., 20.30 h. Dt., 
22.30 h. 8-18 €. Fins al 2 de juny.

Andreu Casanovas es considera un 
expert en fixar-se en els petits detalls 
que ens ofereix aquesta vida. Ens els 
anirà comentant d’una manera senzilla, 
directa i màgica que ens anirà 
transportant a un viatge per la nostra 
imaginació. Deixeu-vos portar per 
aquest Univers carregat d’humor.

 Comedy SA. Los Reyes de la 
Comedia: Ignatius Ds., 22.30 h. 
12-22 €. Només ds. 11. 

Al cicle de ‘Comedy SA. Los Reyes de 
la Comedia’, cada setmana visita 
l’Alexandra un gran còmic, que 
ocuparà el seu tron durant una nit. Avui 
és el torn d’Ignatius.

Godoy: Verás que todo es 
mentira Dj., 21 h. Dv. i ds., 20.30 h. 
12-18 €. Fins a l’1 de juny.

Aquest espectacle de l’humorista 
uruguaià dirigit pels amics 
Buenafuente i Berto no ha inventat el 
pa amb tomàquet, perquè és un 
monòleg sobre el sexe, el matrimoni, la 
mort, Déu, la felicitat... però la seva fina 
ironia, culta però gens pedant, i el seu 
enginy buscant frases lapidàries el fan 
un dels clàssics de l’humor 
imprescindibles a la cartellera.

Ultrashow Dg., 20.30 h. 12-18 €. 
Fins al 26 de maig.

Miguel Noguera és un dels 
humoristes d’avantguarda i amb el seu 
espectacle aconsegueix apropar-se als 
límits de la gràcia. Pot semblar que 
repassi apunts com que faci grans 
reflexions teòriques... tot basat en la 
complicitat amb el públic. 

Apolo Teatre
Paral·lel, 59. 93 441 90 07.  
www.teatreapolo.com.

(!) Dos caras duras en crisis Dj., 
21 h. Dv. 21.30 h. Ds., 18 i 21.30 h. Dg., 
18 h. 26-29 €. Fins al 12 de maig.

Bertín Osborne i Paco Arévalo 
tornen amb una nova aventura on 
intenten explicar perquè segueixen 
plegats. Són bessons, diuen, però no 
s’assemblen en res. Mentre Osborne 
delecta el públic en directe amb els seus 
millors èxits, Arévalo sorprèn amb la 
seva barreja d’humor i cançó.

Cafè Teatre Llantiol
Riereta, 7. 93 329 90 09.  
www.llantiol.com.


