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CULTURES 

Puges la tapa del vàter i et surt un
monologuista. Dels de tamboret i
corbata, essencialment en castellà,
un gag rere un altre. El responsa-
ble de la frase inicial és l’osonenc
Lluís Jutglar (1986), un actor que
sempre ha fugit de l’estereotip po-
pularitzat per fenòmens mediàtics
com El club de la comedia, tot i que
els seus espectacles es cuinen
amb un sol intèrpret i molt d’hu-
mor i, a més, ja és també un rostre
conegut de la televisió gràcies a les
aparicions que protagonitza al
programa de TV3 Alguna pregun-
ta més? «Hi ha una actitud molt ca-
talana que és la d’anar al teatre, as-
seure’s i posar-ho difícil al còmic
esperant que et faci riure», asse-
gura Peyu, «però des que surto a la
tele sembla que això ja ho tinc gua-
nyat d’entrada», afegeix.

L’humorista portarà demà a la
nit a Cabrianes l’espectacle Jo tinc

un amic que..., un projecte amb
tres anys de vida dirigit per Xavier
Boada i que actualment compa-
gina, duent-lo de gira pel país,
amb l’estada al Teatre Poliorama
de Barcelona de Planeta i-Neptú.
Desmarcant-se del monologuisme
a l’ús, però marcant territori, Peyu
comenta que durant hora i quart
«fa una obra per riure».

Dues temporades al Club Ca-
pitol i una al Teatreneu de la capi-
tal catalana són prou bagatge per
certificar les bondats del muntat-
ge, que manté la fidelitat a l’espe-
rit original. «El que s’explica és la
història d’un tècnic de so que surt
a l’escenari per explicar al públic
que l’actor no arriba. I com que es
va agradant, s’hi queda i parla de
tot una mica».

La vida quotidiana és el gran as-
sortidor de les anècdotes amb
què es farceix el guió de Jo tinc un
amic que..., però en els darrers
temps el text ha evolucionat per
donar cabuda a la realitat social i
política. Però Peyu avisa que «el
pes no recau en aquests temes,
perquè em cansen força, ja està tot
dit i, a més, els polítics no es me-
reixen tant protagonisme».

El tècnic de so convertit en im-
provisada estrella de la funció es
deixa anar a mesura que transcor-
ren els minuts i l’actor contractat
no apareix. Davant l’espera, reac-
ciona com un autèntic professio-
nal dels escenaris i parla de temes
tan diversos «com la religió o com
en són, d’estranys, els musicals, on
algú diu ‘t’estimo’ i l’altre li respon
cantant». 

Peyu parteix d’una veritat com
un temple: «la gent som molt cu-
riosos, i els catalans som una es-

pècie ben especial». La identitat en
clau d’humor aflora en temes com
«les expressions de la Catalunya in-
terior i el comportament de les tie-
tes, entre altres». Tot plegat, ama-
nit amb la voluntat de riure’s de si
mateix i d’un ofici, el de monolo-
guista, que l’artista considera molt
desgastat. «N’hi ha que són molt
professionals, ho fan molt bé, però
hi ha un munt de bars i de perso-
natges que s’hi apunten. Sembla
que amb ser el graciós de la colla
ja n’hi hagi prou», remata. 
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Els guions de
la vida diària
no tenen rival

L’actor còmic Peyu portarà demà a
Cabrianes l’obra «Jo tinc un amic que...»


L’ESPECTACLE

Lloc: El Centru. Cabrianes. Dia: dissabte, a
les 22 h. Preu: 10 euros. Venda a taquilles.
Entrades anticipades a Cal Serra.

Jo tinc un amic que...

Peyu es caracteritza de tècnic de so

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

� LLOC: Cafè-teatre Voilà!. Carrer del Cos, 74. Manresa �DIA I HORA:
avui, a les 22 h. �PREU: 10 euros. Venda a taquilles. Anticipades al
correu voila@voila.cat. La cantant barcelonina Lídia Pujol porta avui
al Voilà! l’espectacle 13 maneres de cantar les quaranta o Farem la revo-
lució i la tornarem a fer, dos títols per a una mateixa vocació, la d’elevar
un crit de protesta contra les injustícies dels temps actual a través de
cançons adients per a aquesta causa com El somiatruites, d’Albert Pla;
Hi ha gent, de Joni Mitchel; i País petit, de Lluís Llach. Pau Figueres, a la
guitarra, acompanya Pujol en aquesta comesa. REDACCIÓ

LÍDIA PUJOL CANTA CONTRA
LES INJUSTÍCIES AL VOILÀ!

ISABEL CAMPS

� LLOC: Teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA I
HORA: dissabte, a les 12, 17 i 19 h; diumenge, a les 12 i 17 h. �
PREU: 10 euros (8 euros per als menors de 25 anys). Espectacle per a
nens i nenes de 2 a 6 anys. El Jan i la Júlia són dos personatges cone-
guts pels menuts que tornen a l’escenari per explicar, en aquesta ocasió,
com són les festes d’aquestes dates en l’espectacle El meu primer Nadal
al Kursaal. Sílvia Blàvia i Albert Ruiz són els actors d’un muntatge escrit
per Cristina González que dirigeix Sílvia Santfeliu, amb David Sisó (pia-
no), Alexis Cabrillana (baix) i Ernest Larroya (bateria) de músics. REDACCIÓ

EL NADAL S’EXPLICA ALS MÉS
PETITS AL TEATRE KURSAAL

IMATGE PROMOCIONAL

JOAN PARADELL
Diumenge, a les 18 h. L’igualadí

Joan Paradell oferirà un concert
d’orgue amb obres de Bach, De-
messieux, Balbastre, Carter,
Franck, Callaerts i Langlais agrupa-
des sota el títol Temps de Nadal.
Paradell és l’organista titular de la
Capella Musical Pontifícia Sixtina
des de fa tres anys i, per tant, toca
en les celebracions litúrgiques pre-
sidides pel Sant Pare. El músic
serà, novament el 2014, el direc-
tor del Festival Internacional d’Or-
gue que se celebrarà durant els
diumenges de març a la capital de
l’Anoia. Igualada (basílica de
Santa Maria).  

SENSE SAL
Avui, a les 23.30 h. Vuit músics

de Terrassa integren el grup de
pop-folk Sense Sal, que avui pre-
sentarà el seu segon disc, El mur
encara és alt. La banda ha compar-
tit escenaris amb formacions de la
talla de Manel, La iaia i el duet que
formen Gerard Quintana i Jordi Ba-
tiste. Callús (restaurant Cal Ma-
gre). Entrada lliure. 

LA PORTA DELS SOMNIS
Avui, a les 22.30 h. El cicle Nits

a l’Hostal arriba al terme de la seva
edició inaugural amb un concert
del grup català La Porta dels Som-
nis, que serà presentat per l’actor
Àlex Casanovas. El trio que formen
la cantant Virgínia Martínez i els
germans Jaume i Oriol Saltor inter-
pretarà diversos temes de la seva
ja dilatada trajectòria, amb espe-
cial esment de les peces del seu
cinquè i, fins al moment, cinquè
disc d’estudi, Un far encès. Sallent
(restaurant Hostal del Camp).
Entrada: 10 euros (7 euros si es
fa reserva per sopar al telèfon
93 837 08 77). 
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