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LGBT Comèdia

Festes 

GRATIS Inauguració Cara 
Bonita 
Cara Bonita neix  amb ganes 
d’esvalotar el galliner lèsbic els 
divendres a la nit. Un bar 
musical amb fotomaton, 
karaoke i música amb ’hits’ 
d’avui i de sempre, per no parar 
de ballar. Esteu totes 
convidades a la inauguració, 
prometen un càtering exquisit!
Cara Bonita. València, 96. 
Hospital Clínic (L5) Divendres 12. 
21 h. 

GRATIS La Patrick 
La Patrick és una llegenda viva 
del transformisme barceloní: 
amb més de 25 anys dalt dels 
escenaris i sense pèls a la 
llengua. El ‘savoir faire’ de la 
Patrick us farà oblidar tots els 
problemes i us ho passareu teta 
amb la seva gràcia natural. Si 
sou pel Gaieixample el cap de 
setmana i us ve de gust una 
mica de ploma i xou ‘drag’, aneu 
a l’Átame que la Patrick us 
robarà el cor. 
Átame. Consell de Cent, 257. 
Passeig de Gràcia (L2-L3-L4). 
Divendres 12. 24 h. 

Super Hits 
Nova festa mensual a la 
discoteca Metro: Súper Hits! 
S’instal·len a la Pop Room 
armats ns a les dents de ‘hits’, 
‘hitets’ i ‘hitots’, amb 
convidades com Chica Barata, 
DJ de la festa Churros con 
chocolate, o Heroe of Hits. Com 
a mestra de cerim nies o ciarà 
la Síl de Drag, especialista en 
Katy Perry. 
Metro. Sepúlveda, 185. 
Universitat (L1-L2), i Catalunya 
(L1-L3). Divendres 12. 24 h. 6 € + 

Després 18 €.

Pervert Club 
La popular festa relleu de les 
mítiques Salvation i DBoy 
continua sent la preferida per a 
tots els homes que els 
dissabtes volen lluir músculs i 
ballar sense samarreta. El grup 
Matinée és el responsable 
d’aquest espai on cada 
setmana es treuen de la màniga 

alguna sessió especial, i on el 
house sona ns ben entrada la 
matinada. Cossos cuidats, sexe 
a or de pell i molta festa.
The One. Av. de Francesc Ferrer i 
Guàrdia, 13. Espanya (L3). 
Dissabte 13. 24 h. 18 € + copa.

The Black Room 
Festa dominical on podeu 
acabar (o començar) la setmana 
ballant house i envoltats de 
paios amb samarretes 
ajustades i molts músculs. A la 
planta baixa del club hi trobareu 
la pista de ball i uns animats 
lavabos. A la planta superior, 
una petita cambra fosca que es 
va escalfant a mesura que 
avança la nit. 
City Hall. Rambla de Catalunya, 
2-4. Catalunya (L1-L3). Diumenge 
14. 23 h. 14 € + copa.

El Dirty de Razzmatazz 
‘All the hits you can imagine 
mixed all together (now!)’. 
Aquest és el crit de guerra 
d’aquesta sessió que omple 
cada dimecres la sala gran del 
Razz amb un públic jove (que no 
ha de matinar) amb ganes de 
festa. Perotutehasvisto (sempre 
ben acompanyat) és el DJ 
responsable de fer ballar al 
personal en aquesta divertida 
sessió ‘gay friendly’ que 
acostuma a estar dedicada a un 
tema en concret. 
Razzmatazz. Almogàvers, 122. 
Marina (L1), Bogatell (L4). 
Dimecres 17. 24.30 h. 15 € + 
copa.

Llibres 

GRATIS Avui no parlarem de 
poliamor 
Amb motiu del Dia Mundial de 
l’Amor Patriarcal (és a dir, Sant 
Valentí, el 14-F), a l’Ateneu 
Popular d’Esplugues es debatrà 
al voltant del llibre ‘Del amor al 
amor. Derivas sobre amor, sexo 
y libertad en las relaciones 
humanas’, recull de textos i 
poemes del blog TotAmor. Antes 
muerta que sumisa. El llibre es 
pot descarregar gratis al mateix 
blog. 
Ateneu Popular d’Esplugues de 
Llobregat. (Laureà Miró, 324). 
Divendres 12. 20 h. 
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Amparo Moreno s’interpreta a ella mateixa 
al Teatre Regina. Per Maria Junyent 
En 40 anys sobre els escenaris i 
davant de les càmeres, Amparo 
Moreno ha vestit boàs de 
plomes i sostenidors de 
pedreria a El Molino; ha estat la 
Marta de Qui té por de Virginia 
Woolf, el 1990 i amb Hermann 
Bonnín en el paper de marit; va 
ser una assídua a les pel·lícules 
de Ventura Pons, i es va 
convertir en Shirley Valentine de 
la mà de Rosa Maria Sardà, en 
el que va ser el seu primer i únic 
monòleg al teatre. Ha tocat tots 
els pals, “excepte el circ!”, 
recorda, però curiosament el 
públic la té per una actriu 
eminentment còmica. “Deu ser 
pel meu caràcter”, riu. 

N’hi ha prou de parlar uns 
minuts amb ella per adonar-se 
que comparteix alguna cosa 
amb els comediants que va 
dibuixar Fernando Fernan 
Gómez a El viaje a ninguna 
parte, que sempre tenien el 
personatge a punt. El que passa 
amb actors com aquests és que 
necessiten l’escenari tant com 
l’aigua que beuen i no 
acostumen a resignar-se a 

esperar la trucada de cap 
director. Recurso de Amparo és 
precisament això. La urgència 
de tornar a plantar-se davant del 
públic i posar fi a una temporada 
de sequera amb una proposta 
seva, per segona vegada a la 
seva carrera sola en escena. 

El remei que proposa és pura 
comèdia amb fuetades de 

crítica, “el que demanen 
aquests temps fotuts”, diu. 
Recurso de Amparo té més de 
conversa informal que de xou 
convencional, ni més ni menys 
que la seva manera de veure el 
món on vivim.

Recursos de Amparo
de març al Jove Teatre Regina.

La dona sota els 
personatges 

Treballar i fer 
comèdia és el 
que em demanen 
aquests temps 
tan fotuts


