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La Companyia Planeta Impro, 
dirigida per José Luís Adserías 
és gairebè la troupe resident del 
Teatreneu. Tot va començar amb 
Zzapping, el concurso, mític 
espectacle en què el públic 
assisteix i fa de jurat a un 
concurs de format televisiu entre 
lluitadors de la improvisació. 
Això va començar l’any 2001, i 
des d’aleshores la companyia no 
ha parat de jugar.  Passats dos 
anys va arribar l’ImproFighters, 
una batalla imaginativa sense 
concessions. Poc després va 
néixer l’ImproShow. La 
diferència d’aquest amb 
l’anterior recau en l’element 
competitiu. Tant Zzapping com 
ImproFighters són batalles 
cronometrades en les quals el 
públic decideix qui guanya i qui 
perd. L’ImproShow, en canvi, 
persegueix l’objectiu de deixar 
tantes boques obertes com sigui 
possible, en una demostració de 
talent sense competició. 

El funcionament de 
l’espectacle és senzill: cada 
espectador escriu una frase –de 
lliure inspiració– en entrar a la 
sala. Els actors aniran triant 

aleatòriament aquestes frases  i 
les incorporaran als seus jocs. El 
resultat és una bomba d’efectes 
còmicament mortífers, que 
demostra de quina manera 
l’atzar –combinat amb gràcia i 
salut actoral–  pot superar el 
millor dels guions. “És la màgia 
de la improvisació!”, exclama 

José Luís Adserías, fundador 
–juntament amb Judit Martín– i 
també actor de Planeta Impro. 

Passada més d’una dècada i 
sis espectacles, arriba 
ImproShow.CAT.  “No és només 
una versió en català de l’Impro-
show, sinó un ImproShow de 
Catalunya”, explica Adserías. El 
públic conserva el seu rol actiu 
en l’espectacle. ImproShow.CAT 
són set jocs delirants que es 

basen en referents mediàtico-
culturals de Catalunya i una 
sana predisposició a 
l’autocomèdia. Hi trobarem 
estàtues de la rambla que 
intenten justificar les seves 
posicions, culebrots d’avui i de 
sempre intervinguts per la mà 
divina del públic, temptatives 
d’homenatge a Pompeu Fabra 
(burots, agutzills, balandragues 
i altres misteris de la llengua). 
Això no és tot. Castells actorals 
que se sostenen gràcies a les 
qualitats  interpretatives del 
públic, minuts d’honor a l’APM?, 
a  les perles verbals dels seus 
espontanis, i al màgic absurd 
resultant del talla-enganxa. Per 
últim, una dosi d’actualitat 
proposada pel públic i 
distorsionada per les bèsties del 
corral del Planeta Impro. 

Quatre actors, set jocs amb 
marca catalana, i un procés 
compartit entre el públic i la 
companyia. Així és com celebren 
la Diada al Teatreneu. 
 
IMPROSHOW.CAT 
Teatreneu 
Dt. 10, 21 h

Impro amb folre i manilles
Arriba la versió km. 0 de l’espectacle més cèlebre de la companyia 
Planeta Impro: l’ImproShow parla català.  Per Maria Junyent

A les portes del Teatreneu, sempre el mateix dilema: què hi escric, al paperet?

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

Alexandra 5 salas
Rambla de Catalunya, 90. 93 215 05 
03. www.cinesalexandra.blogspot.com.

Dona Sàpiens Dj., 21 h. Dj.19., 19 
h. 8-16 €. Fins al 19 de setembre.

De: Jordi Purti, Eduard Biosca i Les 
Xandrines. Dir: Jordi Purtí. Amb: Núria 
Bou, Silvia Claramunt, Olga Munté, 
Viriginia Cervera, Mayte Calvo i Maria 
Vancells.

9 històries que dibuixen la realitat, 
situacions en les que us podreu veure 
reflectits, o no... Un espectacle per a 
totes les edats, sexes i estats civils ple 
d’humor, riures, ironia i sarcasme.

Sessió golfa Dv. i ds., 23.59 h. 
3-18 €. Dissabtes, entrada amb 
consumició. Fins al 28 de setembre.

A les 23.59 h, abans que la carrossa 
de la Ventafocs es transformi en 
carabassa, un seguici de monologuistes 
desfilen per l’Alexandra. No només hi 
haurà humor: fins i tot la música i la 
màgia seran golfes.

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

Crazy Funny Comedy Dj., 22.30 
h. 6 €. Fins al 26 de setembre.

De Xavier Castells i Tian Lara. 
Xavier Castells i Tian Lara ens 
ofereixen un combat de gags. Un 
combat de monòlegs. Un combat per 
riure. Benvinguts, doncs, a aquesta 
bogeria divertida.

Gagsontrix Dv. 21 h. 10 €. Fins al 
27 de setembre.

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.

Impronit Dc., 20.30 h. 10 €. Fins al 
25 de setembre.

Quatre actors, un increïble mestre de 
cerimònies i una urna de vidre plena de 
les frases dels espectadors, que seran el 
punt de partida d’aquest esbojarrat 
xou. Cada Impronit és diferent, 
diversió, màgia i moltes sorpreses. 
Estàs preparat? Ells si.

Men as atruá Dt., 22.30 h. 10 €. 
Fins al 24 de setembre.

Un espectacle d’humor amb tres 
tipus de monòlegs totalment diferents, 
tres maneres de veure la vida que 
comparteixen el lema ‘mira el costat bo 
de viure encara que el món et posi a 
parir’. Encara que...Si mai has 
despertat al costat d’algú que no saps 
qui és...No saps què és Men as atruá.

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

‘ImproShow.
CAT’ són set 
jocs delirants 
que parteixen de 
l’autocomèdia
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