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La llum tènue de la sala Luz de Gas 
il·lumina un escenari on només hi 
ha un tamboret i una tauleta 
rodona amb un cendrer. S’encenen 
els focus, i algú s’afanya a deixar 
una copa sobre la taula. És vodka 
amb suc de taronja. Es fa un 
silenci, i entra ell. Com de costum, 
de negre rigorós, i amb les 
sempiternes ulleres de sol 
posades. Seu, impassible davant 
del públic. Un glop a la copa, i 
després de la primera calada al 
primer de tants cigarrets... arrenca 
el “saben aquell que diu... ?”.

En efecte, ha tornat Reugenio, i 
amb ell l’encant d’Eugenio, 
l’humor de la serietat, els silencis, i 
les rialles ressuscitades. De fet, 
Reugenio va començar a actuar 
ara fa tres anys sota la direcció de 
Gerard Jofra, fill de l’humorista, 
però fer-ho a Luz de Gas, on 
Eugenio va ser un habitual,  hi 
suma un component emocional 
que no passa desapercebut. 
“L’humor d’Eugenio és atemporal, 
i per mi Luz de Gas també ho és”, 
ens comenta Gerard Jofra.

L’intèrpret de Reugenio 
prefereix no desvetllar la seva 

identitat. Sota les seves ulleres 
fosques i rere un núvol de fum, 
contribueix a aquesta 
atemporalitat de què parlava 
Jofra. Els dilluns al vespre, a Luz 
de Gas el temps es deté. I no 
importa gaire si sou dels qui us 
coneixeu tot el repertori d’Eugenio 
o si és la primera vegada que en 
sentiu a parlar (que ja seria 
estrany). És humor de fulla 
perenne.

Després d’uns quants “saben 
aquel que diu”, de comentaris dels 
seus propis acudits, i riures a 
contratemps Reugenio va fer 
menció especial a Eugenio, per 
dedicar així aquest espectacle, que 
coincideix amb les paraules que 
repeteix el fill de l’humorista: 
respecte i admiració. Reugenio va 
dir que estar a l’escenari de Luz de 
Gas és “com un somni”, i que no 
volia marxar sense ajudar els 
assistents a complir-ne un: 
“Diguin-me què volen escoltar”. I 
així es va fer, humor a la carta! 
  
REUGENIO 
Luz de Gas
Cada dilluns, 21.30 h

S’assemblen, oi?

Comèdia
Coordina Andreu Gomila
agomila@timeout.cat

Humor i serietat
Saben aquell que diu que Reugenio actua a Luz 
de Gas? Per Maria Junyent

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

Agenda

Alexandra 5 salas 
(Rambla de Catalunya, 90). T. 93 215 05 03. 
www.cinesalexandra.blogspot.com. M:  
Passeig de Gràcia (L2-L3-L4) i Diagonal (L3-
L5). Taquilla oberta cada dia, de 10 a 22 h. 

Dani Pérez en directo 2.0 de Dani 
Pérez. Amb Dani Pérez. Consultar 
horaris. De 10 a 18 €. 

Dani Pérez fa reviure situacions que 
estem farts d’experimentar com si fos la 
primera vegada. Una particular visió del 
món de la mà d’aquest humorista de 
paraula fàcil acostumat a bregar amb tot 
tipus de públic. 

Las noches de El Club de la 
Comedia: Diego Arjona i Sergio ‘El 
Monaguillo’ Amb Diego Arjona i 
Sergio ‘El Monaguillo’. Ds., 22 h. 

Ets Fan d’El Club de la Comèdia? El 
visiten Diego Arjona i Sergio ‘El 
Monaguillo’. 

Pentateatre Atòmic Vol. 2 de Josep 
M. Riera, Marc González, Raül Z. Méndez i 
Albert Recolons . Dir: Raül Z. Méndez, 
Marc González i Josep M. Riera. Amb Noé 
Blancafort, Mireia Guilella, Gimber 
Tanatorio, Valentina Moreno, Alzira 
Gómez, Elisabeth Bonjour, Pep Martínez, 
Cristina Clavero, Marc Gómez i Josep M. 
Riera. 90. Dv., 23.59 h. De 8 a 10 €. 

Cinc noves obres que tornaran a 
intentar esperonar la nostra ment i alhora 
proporcionar resposta a tots aquells 
dubtes que sempre ens han assetjat. . 

República freak Ds., 21, 21.30 o 23 
h. De 6 a 12 €. 

Un parell de frikis s’han construït la 
seva pròpia república, tal com canta 
aquell anunci, i ofereixen un seguit de 
monòlegs combinats amb peces 
audiovisuals al públic que s’atreveix a 
trepitjar el seu territori. 

Sessió golfa Amb Toni Cruz, Nano 
Márquez, Los Martínez, Albert Boira, 
Dani Pérez,  Carlo Mô & Mr Di. Dv. i ds., 
23.59 h. De 6 a 18 €. 

A les 23:59, abans que la carrossa de la 
Ventafocs es transformi en carabassa, un 
sèquit de monologuistes desfi len per 
l’Alexandra. No només hi haurà humor: 
fi ns i tot la música i la màgia seran golfes. 

Toni Cruz de Toni Cruz. Amb Toni 
Cruz. Ds., 21.30 h. Dg., 20.30 h. De 7 a 14 €. 

Toni Cruz proposa un monòleg que és 
una fugida endavant per deixar enrere la 
crisi, l’orella que va perdre en una partida 
de pòquer i del món en general. 

Ultrashow con Miguel Noguera 
Amb Miguel Noguera. Dv., 23 h. De 10 a 
18 €. 

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

Almazen 
(Guifré, 9). T. 93 442 62 15 . www.almazen.
net. M:  Universitat (L1-L2) i Sant Antoni 
(L2). Taquilla oberta només els dies de funció 
una hora abans de l’espectacle. 

Alaska 2099 de Sera Sánchez. Amb 
Rafa Sánchez. Dv., 21 h. 12 €. Només 
divendres 13. 

La saga ‘Educador social en Alaska’ es 
perpetua, però noranta anys després el 
món ja no és el mateix. I Quique, 
l’educador social, tampoc. Al món del 
2099 tothom es vigila i cerca nous bocs 
expiatoris... una possibilitat no gaire 
allunyada de la realitat. 

Improclown: vetllada 
desclowntrolada Ds., 21 h. 7 €. 
Només dissabte 14 d’abril. 

En aquestes vetllades qualsevol pot 
conèixer els treballs  i estils de pallassos 
professionals i provar davant d’un  públic 
generòs, que sap que assisteix a 
improvisacions .Un trampolí per a viure 
el risc i la capacitat creativa de les  
persones i dels pallassos. Avui les 
convidades son Maria Colomer (València) 
i Claudia Cantone (Itàlia). 

Arteria Paral·lel 
(Paral·lel, 62). T. 93 324 84 92. www.arteria.
com. M:  Paral·lel (L2-L3). Taquilla oberta 
Dc. i dj., de 16 a 20.30 h. Dv., de 17 a 21.30 
h. Ds., de 16 a 22 h. Dg., de 15 a 20.30 h . 
Anticipada: www.arteriaentradas.com, 902 
33 22 11 i Servicaixa.  

La gran depresión Dir: Dunia 
Ayaso i Félix Sabroso. Amb Bibiana 
Fernández i Loles León. De dc. a dv., 20 h. 
Ds,. 19.30 i 22 h. Dg., 18.30 h . De 15 a 28 
€. Del 14 de març al 13 de maig.. 

Loles León i Bibiana Fernández estan 
de gira amb ‘La gran depresión’, un 
homenatge a la comèdia dels anys 50. 
L’obra presenta dues dones, Marta i 
Elena, que van ser molt amigues i que ara 
es tornen a trobar anys després a partir 
de l’intent de suïcidi d’una d’elles.  

Cafè Teatre Llantiol 
(Riereta, 7). T. 93 329 90 09. www.llantiol.
com. M:  Liceu (L3) i Sant Antoni (L2). Ta-
quilla oberta mitja hora abans que comenci la 
funció. Anticipada: www.llantiol.com. 

Amor, sexo y otras pamplinas 
con las que se entretiene al ser 
humano de Micaela Delicias. Amb 
Micaela Delicias. Dc., 22.30 h. 15 €. 

Micaela Delicias arriba disposada a fer 
honor al seu nom deixant a tothom 
satisfet, barrejant el vellut vermell i 
l’erotisme irònic. 

Cabaret de féminas de la com-
panyia Gocha y Lercha. Dir: la companyia 
Gocha y Lercha. Dl., 22.30 h. 10 €. 

Un cabaret de senyores (joves, però se-
nyo-res) que fan el que els dóna la gana. 
Esquetxos, cançons gamberres i balls 
canalles . 

Construcciones y derribos Amor 
S.A Amb Jonatan Minaya, David Piñol i 
Iván “Lagarto”. Dv., 21 h. 12 €. 

‘Construcciones y derribos...’ és un 
‘show’ tragicocòmic i musical que 
explora els punts forts i febles de l’amor a 
través de monòlegs i dels clàssics del 
repertori.  

El diván de Bernat Muñoz. Dir: 
Bernat Muñoz. Amb Cristina Blanco, 
Thais Buforn, Noé Blancafort, Bernat 
Muñoz, Manuel Ramos (Noli), Emma 
Henríquez, Eider Sainz, Judith García, 
Gal Soler i Montserrat García-Sagués. 
Dj., 21 h. 10 €. 

Una psicòloga que no suporta el dubte 
de si el seu marit l’enganya. Una dona que 
no suporta més al seu marit. Un boxejador 
que no suporta la pressió. Un marit que no 


