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01. 
LOU NIGHT
Sovint el concepte ‘políticament 
incorrecte’ es fa servir en va. Però 
agafeu-vos fort si qui l’esmenta és 
Loulogio. No s’està per bromes. 

 Club Capitol. Dv. 27 i ds. 28.

02. 
15 AÑOS NO ES NADA
Carlos Latre és una bèstia 
escènica i ho ha demostrat al llarg 
de quinze anys. Ho celebra amb 
un espectacle depurat en què es 
reafirma com a gran imitador.  

 Club Capitol. De dc. a dg. 

03. 
BERTO ROMERO
És d’aquelles persones gracioses 
per naturalesa, sense proposar-
s’ho. Aquesta és l’última 
oportunitat per veure’l al Borràs.   

 Teatre Borràs. Divendres 27

04. 
HOY TU PLUMA BRILLARÁ
Pere Cabaret protagonitza aquest 
espectacle de cafè-teatre en què 
narra la seva vida, dèries incloses. 
S’ha proposat abolir el concepte 
d’identitat sexual.  

 Sala Fènix. Dijous 26 

05. 
ANTONIA SAN JUAN
Un repàs als millors monòlegs 
que ha interpretat durant els 
últims vint anys. Jo encara hi veig 
l’Agrado de Todo sobre mi madre 
quan la miro.   

 BARTS. Dv. 27, ds. 28 i dg. 29

Ens agrada!
  
Per Maria Junyent

rada!

Si vols petar-te de riure 
entra a timeout.cat

Hi ha quartets que mereixen 
passar a la història: els Beatles, 
els Quatre Fantàstics, els quatre 
arcàngels, Queen, i els quatre 
buidaampolles dels Simpson; 
Leni, Carl, Barney i Homer. Algú 
hauria d’escriure un assaig 
sobre aquest tema i incloure a la 
llista els quatre components de 
Lou Night; Loulogio, Haciendo la 
mierda, Enzo Vizcaíno i Los 
Martínez. Mereixen constar als 
annals de la història perquè 
s’han proposat portar al teatre 
un late night que vagi un pas per 
davant de tot el que pugui 
considerar-se salvatge, 
il·limitat. 

Loulogio, heroi de la 
Batamanta, descobridor del 
Pajilleitor –i el Pajilleitor plus–, la 
chorrimanguera i de la millor 
escena ninja de la història del 
cinema és el mestre de 
cerimònies. Un presentador en 
hores baixes convençut de 
trobar-se al cim del món. 

L’acompanyen una sèrie de 
personatges grotescos, 
protagonistes de l’humor més 
outsider del panorama actual. 
Haciendo la mierda, quartet 
d’humoristes fora de la llei –El 
postureo más duro, penjat a 
YouTube, és un bon exemple de 

la seva línia estilística– 
interpreten esquetxos tipus 
Escenas de matrimonio inspirats 
en el molt enyorat Noche de 
fiesta. Enzo Vizcaíno, que va 
saltar a la fama cantant el seu 
currículum, assumeix el paper 
del reporter assalariat que s’ha 

de jugar la vida per no perdre 
una feina miserable. Los 
Martínez es converteixen en 
l’antibanda del programa; un 
duet musical cremat d’aguantar 
les misèries d’un late night on 
res no funciona. No dubtaran a 
tirar endavant el seu pla de 
boicot.

Aquest seguit de còmics 
s’han criat a internet. “Hem 
tingut una llibertat total, que ens 
ha permès fer el que hem 
volgut”, explica Loulogio. “El 
que ens uneix és que no posem 
límits a allò que fem. Entenem 
l’humor com una manera de ser 
lliures i d’expressar-nos sense 
embuts”, continua.  En 
definitiva, conclou Loulogio, 
“tenim el cap igual de 
destrossat”. Lou Night vol ser la 
realitat de l’impossible. 
L’anticensura. 

Lou Night es podrà veure al 
Capitol del dv. 27 al ds. 28.

Terroristes del decòrum
‘Lou Night’ és el que passaria si a la TV estigués tot permès. 
Loulogio, el mestre de cerimònies, parla amb la Maria Junyent

A internet hem 
tingut llibertat 
total, que ens 
ha permès fer el 
que hem volgut


