
MATÍ

 A les 9, INAUGURACIÓ.

 A 2/4 de 10, XOCOLATADA popular a la plaça de Can Villegas.

 A partir de les 11, inici del PASSANT de gegants, amb els Gegants i 

Grallers de Sant Vicenç de Torelló a la plaça de l’Ajuntament.

���A 2/4 d’1, a la plaça de l’Ajuntament, actuació de la CORAL

LLORIANA Jove.

��A la 1, a la plaça de l’Ajuntament, ACTUACIÓ DE HIP-HOP a 

càrrec del grup U’zon Crew i Reset.

��A partir de 2/4 de 2 del migdia, vine a menjar ESCUDELLA, a la 

plaça de l’Ajuntament! Preu: 2 euros.

De 10 a 1, els nens i nenes podran fer PASSEJADES AMB PONI, a la 

plaça del Castell.

TARDA

��A partir de les 4, TALLER DE TIONS, a càrrec de La Desperta de la 

Vall del Ges i TALLER DE FANALETS organitzat pel Punt16 de Sant 

Vicenç de Torelló, a la plaça de Can Villegas.

��A 2/4 de 5, CANTS DE TARDOR, a càrrec de tots els alumnes de 

l’Escola Lloriana de Sant Vicenç, a la plaça de l’Ajuntament.

��A les 5, a la plaça de l’Ajuntament, SORTEIG D’UN AVET AMB 

VALS DE REGAL, gentilesa dels Comerciants de Sant Vicenç, per 

commemorar el 25è aniversari del Mercat.

��A 2/4 de 6, a la plaça de l’Ajuntament, actuació del grup musical 

CONTRACORRENT.

A l’aula de cultura de l’Ajuntament hi haurà una exposició sobre el 

RESIDU ZERO, a càrrec de l’Associació Mediambiental Vall del Ges.Net

Divendres, 30 de novembre de 2012
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‘Planeta i-Neptú’ s’estrena aquest dissabte al Teatre Cirvianum de Torelló

Peyu fa un pas de l’humorista       
a l’actor al seu nou espectacle
Torelló

J.V.

Un home descobreix, després 
d’unes anàlisis, que és extra-
terrestre. Amb aquest punt 
de surrealisme arrenca Pla-
neta i-Neptú, el nou espec-
tacle d’en Peyu, que aquest 
dissabte s’estrenarà al Teatre  
Cirvianum de Torelló. L’hu-
morista de la Gleva fa un pas 
endavant del monòleg cap 
al teatre, després d’haver 
triomfat –durant tres anys 
i més de 100 funcions– amb 
el monòleg Jo tinc un amic 
que...

Amb l’experiència acu-
mulada, “tenia ganes de fer 
un altre espectacle on no 
em quedés amb les ganes de 
fer el pallasso”, diu Peyu. 
Durant les últimes setmanes 
ha estat preparant Planeta 
i-Neptú sota la direcció del 
manlleuenc Joan Roura, en 
uns assajos que primer es van 
fer a casa seva –el conegut 
restaurant de Cal Peyu de 
la Gleva–, després al teatre 
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Joan Roura i Peyu, amb el cartell de l’espectacle que s’estrena al Teatre Cirvianum aquest divendres 

de Sant Hipòlit i, finalment, 
aquesta setmana al Cirvia-
num. Els assajos servien, a 
més, per anar treballant el 
text amb la col·laboració del 
mateix Joan Roura. “El text 

és flexible, i es pot anar can-
viant segons l’actualitat o les 
reaccions del públic”.

El plantejament del mun-
tatge, des d’un individu que 
ha estat humà i que de cop 

adquireix una nova condició 
d’extraterrestre, permet a 
Peyu parlar del comporta-
ment dels humans des d’un 
punt de vista diferent: “El 
protagonista és qui millor 

pot explicar com som i com 
podríem ser, quins són els 
nostres vicis i en què ens 
equivoquem”, diu Peyu. Tot 
això, naturalment, filtrat per 
l’humor, que forma part con-
substancial de l’espectacle. 
Però Joan Roura ha tret l’ac-
tor del seu registre de mono-
loguista i l’ha portat cap al 
de l’actor: “Planeta i-Neptú 
és llunyà del tipus de treball 
que havia fet fins ara”, expli-
ca. Era una qüestió també 
“de llenguatge dramàtic”, de 
no quedar-se en el registre 
d’humorista de tamboret i fer 
“un espectacle més teatral” 
en què el mateix Peyu també 
s’hi troba còmode (ja havia 
dirigit i interpretat obres 
com Kisca, Kisca i 31xdotze).

Després de l’estrena, 
Planeta i-Neptú s’instal-
larà a Barcelona, al Teatre 
Alexandra, a partir del dia 
21 de desembre i durant sis 
setmanes. Peyu espera que 
tingui una vida tan llarga, 
almenys, com Jo tinc un amic 
que... i anirà compaginant els 
escenaris amb la seva pre-
sència a la ràdio: l’espai diari 
Les coses d’en Peyu a Fricandó 
matiner de RAC105 i una 
col·laboració setmanal a La 
tribu, el magazín de tarda de 
Catalunya Ràdio.

Planeta i-Neptú. Peyu. 
Teatre Cirvianum de 
Torelló. Dissabte, 9 vespre. 

Diumenge farà el darrer concert de ‘Les ratlles del banyador’

La Iaia tanca la gira a Vic

Vic

Pau Cristòful

La Iaia tancarà aquest diu-
menge al vespre la seva gira 
a L’Atlàntida. La sala princi-
pal de l’auditori vigatà serà 
testimoni del punt i final 
dels concerts de presentació 
de Les ratlles del banyador 
(Música Global, 2011). 
Aquest disc debut ha cata-
pultat el trio osonenc liderat 
per Ernest Crusats i integrat 

per Jordi Torrents i Jordi 
Casadesús pràcticament a la 
primera divisió del nou pop 
català i els ha portat a actu-
ar a llocs tan emblemàtics i 
massius com la plaça Major 
de Vic pel Mercat de Música 
Viva o l’escenari principal 
de les Festes de la Mercè. 
Durant la gira, el grup no 
s’ha estancat i ha anat evo-
lucionant i mutant les seves 
cançons, de manera que ara 
sona amb molta més força 

El so d’Osona 

envaeix Manresa

Vic La major part de la pro-
gramació musical d’aquest 
cap de setmana a Manresa 
tindrà com a protagonistes 
grups osonencs o vinculats a 
la comarca. Divendres, la sala 
El Vermell acollirà l’actuació 
del grup manlleuenc de hard-
core i emo Turnstile. Dissab-
te, L’Hereu Escampa, Ohios 
i Univers tocaran a l’Stroika. 
Els dos primers compartei-
xen influències amb Turns-
tile, mentre que els últims 
fan pop sorollós i reverberat. 
Divendres serà gratuït i les 
entrades per dissabte costa-
ran 9 euros a taquilla.

Tona’78 Talia estrena 

una obra sobre feina

Tona El retrat de la societat 
actual arriba al teatre: el 
món laboral –precarietat, 
recerca de feina, esforç per 
mantenir-la o por de perdre-
la– és l’eix sobre el qual gira 
I tu, tens feina?, l’obra que 
Tona’78 Talia estrena aquest 
divendres. Dirigida per Ester 
Riera i interpretada per 14 
actors, mostra en sis escenes 
independents i en poc més 
d’una hora diferents situ-
acions relacionades amb la 
crisi, tant l’econòmica com 
la de valors de la societat. La 
representació té lloc a les 10 
del vespre, a la sala La Canal. 

Set i Mig, de Gurb, 
estrena ‘Mascles’
Gurb A la recta final de la 
festa major de Gurb, el grup 
local, Set i Mig, estrenarà 
l’obra Mascles. Serà aquest 
divendres a les 10 del vespre, 
a la Sala del Molí de l’Espe-
rança. Sota la direcció d’En-
ric Grau, Set i Mig afronta 
per primera vegada aquesta 
comèdia d’Albert Llorens. 
Mascles està protagonitzada 
per Xavier López, Cristo 
Omedes, Jordi Codina, Caro-
lina Sala i Enric Grau. Se’n 
faran dues funcions més, dis-
sabte i diumenge, a les 10 del 
vespre i a les 6 de la tarda, 
respectivament.

que al principi. 
El concert de diumenge 

serà un punt culminant 
d’aquesta evolució i una cele-
bració a casa just abans que 
el grup comenci a treballar 
en el seu segon disc. El con-
cert serà a les 7 de la tarda i 
les entrades a taquilla costa-
ran 18 euros.

La Iaia. Sala Ramon 
Montanyà, L’Atlantida, Vic. 
Diumenge, 2 de desembre.


