
62  www.timeout.cat

Te
at

re

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

El gest de victòria que fa el noi de 
la foto està ben justificat. Javi 
Sancho, amb 25 anys, és el còmic 
més jove que ha trepitjat la Sala 
Pepe Rubianes del Capitol, i ho 
va fer de la mà, ni més ni menys, 
d’Ernesto Sevilla. Per ara, el seu 
recorregut té més d’esprint que 
de carrera de fons. En qüestió de 
tres mesos, va passar de 
l’actuació amateur, a una de les 
sales de Barcelona on els riures 
ressonen amb més força. Potser 
és per això que, tot i el senyal 
victoriós que fa amb la mà, la 
cara és més aviat de 
circumstàncies. Com si hagués 
caigut del cel, directe a l’estudi.

La seva és una d’aquestes 
històries que es desencadenen 
per atzar. Quan aquest tarragoní 
va volar del niu per motius de 
feina –res a veure amb la 
comèdia– un amic li va proposar 
enfrontar-se al micròfon d’un bar 
de Madrid durant deu ínfims 
minuts. I va funcionar. Tres 
mesos i tres concursos de 
monòlegs més tard, Javi Sancho 
es convertia en el partenaire 
freestyle de Santi Millán a 
l’espectacle Santi Millán live. De 
fet, és ell qui obre l’espectacle, tot 
avisant els espectadors que, si 
esperen trobar-se davant d’un 
cantant a l’altura de les 

circumstàncies, s’han equivocat. 
La seva advertència no preveia la 
pietat: “Les aptituds melòdiques 
de Santi Millán són per anar a La 
voz i que el públic se’t posi 
d’esquenes”, deixa anar.

Després de l’èxit amb Millán i 
de l’aclamació popular que van 
rebre, al petit pardal tarragoní li 
ha arribat el moment de volar en 
solitari. Perrea, el seu 
espectacle, parteix d’un gag que 
apareixia a Santi Millán live, en 
què el còmic explicava que des 
de l’auge del reggaeton a les 
discoteques ja no es balla: el 
verb és ‘perrear’. Aquesta és 
l’excusa que dóna peu a una 
mostra de les seves capacitats 
sobre l’escenari. Hi haurà temps 
per parlar d’ell mateix i del món 
segons la seva visió. No hi 
faltaran tampoc algunes 
profecies de salvador, truquets 
personals per sortir de la crisi 
–voleu saber com podeu evitar 
pagar la zona blava sense que 

us multin?– i sobraran minuts 
perquè comuniqui al món la 
teoria conspiradora que 
ensuma a la televisió: a ningú li 
estranya que Jordi Hurtado 
–etern presentador de Saber y 
ganar– no envelleixi? No us 
sembla que últimament –o 
sempre ha estat així?–  la 
televisió segueix una estratègia 
consistent a desviar l’atenció 
d’allò realment important? Si 
no... com pot existir un 
programa que consisteix a 
veure com aspirants a famosos 
es llancen, literalment, a una 
piscina? Sancho, un visionari 
dels petits misteris quotidians 
que ens envolten, intentarà 
desgranar aquestes i altres 
intrigues en directe. Acabarà 
per substituir Iker Jiménez a 
Cuarto milenio? Si de cas, aneu-
lo a veure abans.

 
COMEDY ZOO: JAVI SANCHO
Club Capitol. Fins al 14 d’abril

És l’hora 
dels 
cadells
El còmic més jove que 
ha actuat a la Sala 
Pepe Rubianes hi 
estrena espectacle 
en solitari. La Maria 
Junyent ho celebra

Si ell és Sancho...  Santi Millán és don Quixot?

Comèdia
Coordina Andreu Gomila 
agomila@timeout.cat

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

(!) Mi primera vez Ds. o dg., 20.30 
h. 12-18 €. Fins al 13 d’abril.

 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.

Comedy SA. Los Reyes de la 
Comedia: Belén Rubio Ds., 23.30 h. 
12-22 €. Ds. 13 d’abril.

 Cada setmana visita l’Alexandra un 
gran còmic, que ocuparà el seu tron 
durant una nit. Avui és el torn de la 
guionista i actriu Belén Rubio.

El purgatori Dv., 23 h. 10-14 €. 
Fins al 26 d’abril. 

 Has desitjat mai llençar una pilota a 
la cara d’algú? Al Purgatori ho podràs 
fer. Un cabaret amb dues pilotes, un 
macro espectacle on més de 80 
personatges ens presenten la producció 
més gamberra del teatre actual. Dues 
hores d’humor a un ritme trepidant. 

Peyu: Planeta i-Neptú Dv. i ds., 
22.30 h. 14-18 €. Fins al 27 d’abril.

 Què faríeu vosaltres 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.

Sessió golfa Dv. i ds., 23.59. 8- 
18 €. Fins al 27 d’abril. 

 A les 23.59 h, un seguici de 
monologuistes desfilen per 
l’Alexandra. No només hi haurà 
humor: fins i tot la música i la màgia 
seran golfes.

 Verás que todo es mentira 
Dj., 21 h. Dv. i ds., 20.30 h. 12-18 €. 
Fins al 28 d’abril. 

 Godoy no ha inventat el pa amb 
tomàquet, 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.

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

(!) Esperanto-te Dg., 20 h. 12 €. 
Fins al 14 d’abril. 

 Història en clau d’humor la 
d’una relació impossible que ens parla 
dels errors humans, els encerts més 
divins, les situacions més divertides, 
els malentesos més esbojarrats.

(!) International Open Mic Ds.,  
21 h. 4 €. Fins al 13 d’abril. 


