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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

Els de Zoopa s’estan guanyant el 
títol de vells diables de la stand-up 
comedy. Ells són els responsables 
del cicle Comedy Zoo al Capitol, 
que el pròxim setembre encetarà 
la desena temporada, i que ens ha 
plantat davant alguns dels noms 
més rellevants de l’escena còmica 
estatal. Ara els ha picat el cuc de 
la improvisació i s’hi han llançat 
de cap. Juanjo Sánchez, 
coordinador del cicle Comedy 
Zoo, és el director d’aquesta nova 
aventura: ImproZoo.   O el que és 
el mateix: una companyia de set 
actors –Roc Olivé, Raquel Loscos, 
Joan Olivé, Gorka Layola, Sara 
Sansuan i Guillem Garcia– que 
irrompen a l’escenari sense un 
text al qual agafar-se. El públic 
serà l’encarregat de proposar un 
lloc i una situació –posem que el 
lloc sigui el Congrés dels Diputats 
i la situació la representació d’Els 
Pastorets–. Els actors, que seran 
un màxim de quatre en escena, 

tindran prop de cinc segons per 
preparar un espectacle prou 
digne perquè el públic no faci 
saltar els lleons a l’arena. A Juanjo 
Sánchez això no el fa patir:  té uns 
actors preparats per a la batalla. 
No són cares conegudes com les 
que veiem al Comedy Zoo, però 
tenen el que cal per oferir 70 
minuts d’improvisació salvatge i 
surrealista. “Aquests actors 
compten amb una qualitat  bàsica 
per a la improvisació: una visió 
polièdrica, la imaginació suficient 
per no dir mai ‘no’ a res, i 
l’habilitat d’escoltar”, dictamina 
el director. 

 
No hi ha clemència
Sent sincers, el principal atractiu 
de l’ImproZoo és veure patir un 
grup d’actors obligats a exprimir-
se les neurones en públic fins a 
quedar exhaustos. No ens 
enganyem. A l’ànima de l’ésser 
humà hi abunden les baixes 

passions. Veure patir (sempre 
dins d’uns límits) des de la 
còmoda posició de la butaca és un 
plaer que ja experimentaven els 
espectadors del circ romà. 
Canvieu els lleons i les espases 
per paraules afilades com agulles 
i un enginy ràpid i àcid. La batalla 
ja està servida. 

Aquest combat a vida o mort té 
unes normes que accentuen la 
situació de risc permanent a què 
estan sotmesos els actors. Els jocs 
són d’allò més macabres, per fer 
explotar el cervell. N’hi ha un que 
anomenen matrimoniadas en el 
qual els espectadors proposen un 
conflicte de parella. Un timbre 
diabòlic marca el ritme dels 
canvis. Cada cop que sona, un 
dels components del suposat 
matrimoni ha de canviar d’opinió. 
Per tornar-se boig. 

Juanjo Sánchez ens explica que 
aquesta és una aposta per la 
valentia i per un humor a pèl, 
sense atenuants. La seva voluntat 
és convertir l’ImproZoo en un 
producte fix a la cartellera del 
Capitol, que reivindiqui la novetat 
i l’esperit extrem de l’humor. 

IMPROZOO
Club Capitol. Cada dj. i dv., fins al 
28 de juliol

Mira’ls suar la gota
El Capitol s’ha convertit en un circ romà, i el 
públic vol sang verbal. La Maria Junyent no 
tindrà pietat

No voldria que fossin els meus rivals en una batalla retòrica.

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.  
8-18 €. Fins al 30 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.

(!) Berto Romero sigue con 
nosotros Dj., 21 h. Dv., 20.30 h. 14 €. 
Fins al 14 de juny.

Prepareu-vos pel nou espectacle de 
Berto Romero. Noves cançons i nous 
monòlegs a través dels quals Berto ens 
presenta la seva delirant visió del món, 
allò que l’agrada i allò que no, allò en el 
que creu i allò que odia amb totes les 
seves forces.

Colocado cabe Dg., 18.30 h.  
8-18 €. Fins al 23 de juny.

Alguna vegada us heu parat a 
pensar com de ridícul que és que als 
aeroports et treguin el tallaungles? O 
que la legislació espanyola prohibeixi 
portar catapultes als avions? Per què es 
produeixen els grans desastres passats 
i futurs? Totes aquestes coses i moltes 
més les explicarà Luismi en una sèrie 
de monòlegs perfectament filats, on hi 
afegeix gestos, sons, imitacions i unes 
gotes d’improvisació.

 Verás que todo es mentira 
Dj., 21 h. Dv. i ds., 20.30 h. 12-18 €. 
Fins al 29 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 Dv., 23 h. 12-18 €. Fins 
al 28 de juny. 

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. Els crítics 
han comparat el seu espectacle 
apocalíptic a ‘2001: Odissea a l’espai’ i 
Noguera és el monòlit.

Crucidramas, si lloras será de 
risa Dv. i ds, 22.30 h. 8-18 €. Fins al 30 
de juny. 
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