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01. 
DETECTIVES MARTÍNEZ
Els germans Martínez, duet 
musicòmic, han de resoldre un 
cas d’investigació i no s’aturaran 
fins aconseguir-ho. L’èxit no està 
assegurat, però el riure sí.    

 Fizz Bar. Divendres 11

02. 
INTERNATIONAL OPEN MIC
A l’Almazen posen a la vostra 
disposició un micro i us cedeixen 
l’escenari durant deu minuts per 
demostrar tot l’art que teniu.  

 Almazen. Dissabte 12 

03. 
ULTRASHOW
Si es pot parlar d’una avantguarda 
en matèria de comèdia, Miguel 
Noguera és el seu artífex. No us 
perdeu les seves il·lustracions.   

 Teatre Goya-Codorniu. Dv. 11

04. 
GOYO JIMÉNEZ
El qui és probablement la persona 
més divertida de Melilla torna 
a Barcelona per explicar la seva 
visió de l’evolució humana i el 
paper que hi tenen els humoristes.  

 BARTS. De dt. 15 a dg. 27 

05. 
BERTO ROMERO 
El Cyrano contemporani s’obre 
en canal a l’escenari i confessa 
les seves fílies i fòbies als 
espectadors.   

 Atrium de Viladecans. 
Divendres 11
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Si vols petar-te de riure 
entra a timeout.cat

Hi ha qui troba el plaer en la 
complexitat i la innovació, i hi ha 
qui gaudeix amb el més senzill i 
primari. Persones que es deliten 
amb la sofisticació dels plats 
‘ferranadrianescos’, i qui per 
salivar en té prou amb un parell 
d’ous ferrats. ¿Qué hay de 
nuevo?, el nou espectacle de 
Leo Harlem i Dani Delacámara, 
és per als segons. El seu és 
l’humor quotidià i simpàtic, per 
a tota la família, del nen a l’avi. 
La seva tàctica, ens explica 
Harlem, consisteix a “treure el 
suc a tot allò que ens crida 
l’atenció”, sense gaire més 
artifici. Posem per cas que una 
notícia sobre xarxes socials fa 
que el Leo reflexioni sobre la 
tecnologia. El resultat és un 
monòleg en el qual acabarà 
dient que per a ell, “la tecnologia 
es va acabar amb el càntir. Allò 
sí que era un invent”. 

Leo Harlem es va donar a 
conèixer el 2002 a El Club de la 
Comedia, i des d’aleshores no 
ha parat. A principis d’aquest 
any va emprendre l’aventura de 
¿Qué hay de nuevo?, un 
espectacle en què s’acompanya 

d’un segon còmic, que va 
canviant segons la ciutat on els 
toqui actuar. En plena gira arriba 
al Teatre Coliseum –on ja havia 
triomfat  l’any passat– en 
companyia de Dani Delacámara, 
per presentar els seus últims 

textos, primer cadascú el seu 
per separat, i per acabar, una 
tercera part conjunta. 

Delacámara, també sortit del 
planter de monologuistes d’El 
Club de la Comedia, és un dels 
humoristes del moment i actua 
cada diumenge a La Chocita del 
Loro, la casa de la comèdia de 
la Gran Vía de Madrid. El Leo 
ens explica que l’estil de tots 
dos es mou en una línia molt 
similar, amb una mateixa 
percepció de la quotidianitat 
més propera. Delacámara, a 
més a més, està convençut que 
si Déu existeix, només pot ser 
una dona, i això deixa 
entreveure que ens trobem 
davant d’una persona 
intel·ligent. 

¿Qué hay de nuevo? ho 
descobrirem del dijous 10 al 
diumenge 13 al Coliseum.

Les coses normals
Leo Harlem i Dani Delacámara aterren al Coliseum amb una 
bona dosi d’humor clàssic i sense riscos. Per Maria Junyent

La tecnologia es 
va acabar amb 
el càntir. Allò sí 
que era un invent 
de veritat
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