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Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

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

Mi primera vez Amb Andreu 
Casanova. 75. Ds., 20.30 h (16 de març 
funció a les 23.45 h). De 12 a 18 €. 

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. 

Sigue con nosotros Amb Berto 
Romero. Dj. i dv., 21 h (No hi ha funció 
22 de març). 24 €. 

Cançons i nous monòlegs a través 
dels quals Berto ens presenta la seva 
delirant visió del món, allò que li 
agrada i allò que no, allò en el que creu i 
allò que odia amb totes les seves forces. 

Colocado cabe Amb Luismi. Ds., 
22.30 h. De 12 a 22 €. A partir del 2 de 
març. 

Alguna vegada us heu parat a 
pensar el 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. 

És pitjor del que sembla Amb 
Toni Ferran Andechaga i Sergi 
Esparza. Dg., 20.30 h. De 12 a 18 €. 

Humor, esquetxos i cançons en 
directe amb Toni Mata, Ferran 
Andechaga i Sergi Esparza. Un 
espectacle a mig camí entre el teatre i el 
concert amb un humor molt personal i 
que demostra que de vegades tot pot 
ser pitjor del que sembla. 

Peyu: Planeta i-Neptú Dir: 
Joan Roura. Amb Peyu. Dv. i ds., 22.30 
h. De 14 a 18 €. 

 Què faríeu si en uns anàlisis 
rutinaris trobessin que sou 
extraterrestres? Això és el que li ha 
passat a Peyu, que explica anècdotes i 
situacions quotidianes de quan era 
humà, i que ara com a extraterrestre li 
costen d’entendre. 

Ultrashow Amb Miguel Noguera. 
Dv., 23 h (No hi ha funció 8 de març). 
De 12 a 18 €. 

Miguel Noguera és un dels 
humoristes d’avantguarda i amb el seu 
espectacle aconsegueix apropar-se als 
límits de la gràcia.  

Verás que todo es mentira de 
Godoy . Dir: Andreu Buenafuente i 
Berto Romero. Amb Godoy. Dj., 21 h. 
Dv., ds. i dg., 20.30 h. De 12 a 18 €. 

L’uruguaià no ha inventat el pa amb 

tomàquet, perquè aquest és un monòleg 
sobre el sexe, el matrimoni, la mort, Déu, 
la felicitat... però la seva fina ironia, culta 
i el seu enginy buscant frases lapidàries 
el fan un dels clàssics de l’humor, un  
imprescindible a la cartellera. 

Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.
almazen.net.  

(!) Alaska 2099 de Sera Sánchez. 
Amb Rafa Sánchez. Dv., 21 h. 12 €. 
Només divendres 1 de març. 

La saga ‘Educador social en Alaska’ 
es perpetua, però noranta anys després 
el món ja no és el mateix. Tothom es 
vigila i cerca nous bocs expiatoris... una 
possibilitat no gaire allunyada de la 
realitat. 

(!) Esperanto-te de Gabriel 
Córdoba. Dir: Gabriel Córdoba. Amb 
Ismael Muñoz, Gabriel Cordoba, 
Charles Zelman. Dg., 20 h. 12 €. Només 
diumenge 3. 

Història en clau d’humor la 
d’una relació imposible que ens parla 
dels errors humans, els encerts més 
divins, les situacions més divertides, 
els malentesos més esbojarrats i els 
sentiments més profunds del joc de 
l’amor. 

(!) Improclown: vetllada 
desclowntrolada Ds., 21 h. 7 €. 
Només dissabte 2 de març. 

En aquestes vetllades qualsevol pot 
conèixer els treballs i estils de pallassos 
professionals i d’altra banda, provar 
davant d’un públic generós. Una 
excel·lent excusa per a divertir-se i 
aprendre més sobre l’univers pallasso. 

Apolo Teatre 
(Paral·lel, 59). T. 93 441 90 07 / 93 441 
99 44. www.teatreapolo.com.  

Los Morancos. En positivo de 
Jorge Cadaval Pérez i César . Amb César 
Cadaval Pérez i Jorge Cadaval Pérez. De 
dj. a ds., 20.30 h. Dg., 18 h. De 25 a  
30 €. Fins al 17 de març. 

Els duet d’humoristes sevillans 
tornen aquest any amb el seu nou show. 
Els germans Cadaval ens ensenyaran a 
veure el costat bo de les coses i que a 
vegades costa trobar.  

BARTS (Barcelona Arts 
on Stage) 
(Av. Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. 
www.barts.es. 

(!) Goyo Jiménez: En verdad os 
digo Amb Goyo Jiménez. Dg., 17.30 i 
20.30 h. De 14 a 18 €. Fins al 3 de març. 

Descobriu l’última bogeria d’aquest 
monologuista reconegut i animal de la 
comèdia. 

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

Al límite Amb Nicolás Acevedo i 
Pablo Navarro. Dv., 23.30 h. 12 €. 
Només divendres 1 i 15 de març. 

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

DESCARREGA’T GRATIS 
L’APP DE TIME OUT BARCELONA! 

EL MILLOR  

DE BCN AL TEU  

IPHONE!

Fa quinze anys que es dedica a la 
comèdia i mai no ha abandonat 
aquesta màxima: “Si algú et fa 
riure és un humorista, però si a 
més et fa pensar, és un còmic”, 
diu citant el comediant i actor 
nord-americà Georg P. Burns. 
Rielo presenta el monòleg 
Verdades como puños al Capitol 
amb la intenció de perpetrar el 
plantejament de Burns: riure i 
pensar, pensar rient, riure 
pensant. Per ell, tot va junt. 

Aquest és el tercer espectacle 
que presenta al Capitol, després 
de Caído del cielo i Vacaciones en 
el mar. Els seus monòlegs 
sempre van lligats a l’actualitat, 
perquè, tal com ens explica, 
“l’escenari de l’humorista és un 
púlpit, i la seva figura no es pot 
deslligar del que passa al 
carrer”. Per tant, Verdades como 
puños és crítica, reivindicació i 
protesta, això sí, amb la voluntat 
clara i principal d’entretenir 
l’audiència, i de fer-los passar 
una bona estona. No inclou la 
crítica acarnissada i defensa 
que, per ell, l’humor és qüestió de 
donar-ne una de freda i una de 
calenta, per tal de copsar la 
inevitable alternança de la vida, 

que, al cap i a la fi, és el més 
còmic de tot plegat. A Verdades 
como puños, hi apareixen Rajoy 
ballant amb la més lletja i 
Bárcenas cantant nadales a 
contratemps (Campana SOBRE 
campana, concretament), però a 
banda de protesta, també hi ha 
comèdia blanca apta per a tots 
els humors. I després, per sobre 
de tot, hi ha la improvisació, de la 
qual Rielo és un defensor 
acèrrim. 

L’humorista és categòric en 
afirmar que “un cop escrita, la 
comèdia mor”, i es proposa 
parlar de tot allò immediat que 
ha despertat el seu interès. Amb 
el material que li ronda pel cap, 
Rielo juga, prova i es diverteix 
per fer que també es diverteixi el 
públic. Ve amb la intenció última 
de presentar el funcionament de 
la seva maquinària, 
desorganitzada i anàrquica, i a la 
vegada senzilla i natural. 
Concloent: vol dirigir-se al públic 
com qui parla amb un amic de 
tota la vida, amb un parell de 
canyes a la taula.    

COMEDY ZOO: ÁNGEL RIELO
Club Capitol. De dv. 1 a dg. 3

La veritat és...
Ángel Rielo és dels qui diu que, un cop escrita, 
la comèdia mor. Per Maria Junyent

ordina Andreu Gomilllllllllilllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
omila@timeout.cat

No és Déu, però diu que et fa riure i et fa pensar.
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