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HUMOR

La Sala torna a apostar per l’hu-
mor avui, divendres, amb un
relleu molt apropiat per a l’ante-
rior convidat, Toni Moog, ja que
avui, a partir de les 12 de la nit, un
altre prodigi dels monòlegs, Jo-
nathan Vives, serà en aquest espai
igualadí.

Monologuista, actor, guionista i
xòuman, Jonathan Vives serà
l’encarregat de posar la nota
d’humor al Comedy Club. Tenim
davant un humorista polifacètic
que, entre d’altres, ha treballat
amb Andreu Buenafuente i tam-
bé a La Cubana, un dels planters
de molts dels grans humoristes i
xòumans de Catalunya.

«Els meus monòlegs tenen molt
d’experiències viscudes per mi ma-
teix, moments que recordo exage-
rant una mica les coses, buscant la

gràcia» explica el protagonista
d’avui a la Sala. Vives no es defi-
neix pel que fa a estil,  «explico
anècdotes quotidianes que poden
passar a tenir un vessant surrealis-
ta». La seva faceta de monolo-

guista no hauria de tapar que es
mou en un camp molt més ampli
que en aquest format:«normal-
ment estic en teatres, però em moc
bé quan estic en grans espais i tam-
poc no em fa por la televisió».
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Jonathan Vives, un humor vitalista que beu de la quotidianitat

Jonathan Vives desplega avui tot
el seu humor trapella a la Sala 

Joan Pera arriba a l’Ateneu
amb el seu xou esquitxat
d’anècdotes quotidianes

Joan Pera, una referència en
l’humor català de les darreres
dècades, actuarà amb el seu «El
show de Joan Pera» el proper
dissabte a les 7 de la tarda al
Teatre de l’Ateneu, disposat a
brindar al públic igualadí les
anècdotes més delicioses passa-
des per la seva òptica desenfa-
dada i divertida.

«El gran humor parteix d’allò
quotidià, i a partir d’allà es fan els
millors gags», explica l’actor.
«L’espectacle que veureu ve de la
complicitat amb el públic, en to-
tes les anècdotes de la meva vida,
en pàgines viscudes i explicades».
Joan Pera és el primer que reco-
neix que qui parla a dalt de l’es-
cenari i ell són el mateix: «jo no
paro fins a aconseguir una actua-
ció orgànica; així, quan la gent
veu el Joan Pera, veu algú proper.
En mi busco una coherència per-
sona-actor, no és cosa que l’actor

s’acabi menjant la persona».
El que es vegi a dalt l’escenari

del Teatre Municipal de l’Ate-
neu serà per tant la vida de Joan
Pera explicada pel mateix Joan
Pera, un factor que ja és una as-
segurança de somriures. «El que
explico són vivències personals
passades per la dramatúrgia, i
també el que va sorgint de la co-
municació amb l’espectador. El
joc escènic que teníem el Paco
Morán i jo es basa en una dinàmi-
ca de dalt a baix, i després de baix
a dalt». El que mostra el perso-
natge de Joan Pera és doncs la
mateixa inquietud de l’home o
la dona del carrer: «la perplexitat
davant el món modern».

Avesat al teatre i la televisió,
«em sento molt bé en tots dos, pe-
rò prefereixo el teatre», Pera
també està immers en la grava-
ció de capítols de «13 anys i un
dia», que vindran «pels volts de
Nadal».
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Joan Pera és un dels humoristes més reconeguts de Catalunya
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Joan Maria Morros, nou cap dels
serveis informatius de RAC1

A partir de l’1 d’octubre, el
periodista igualadí Joan Ma-
ria Morros assumeix el càrrec
de cap d’informatius de les
dues emissores de ràdio del
Grup Godó: RAC1 i RAC105.

Morros, nascut el 1970, és un
experimentat home de ràdio, i
ja ha estat en projectes i expe-
riències com Anoia Ràdio,
també corresponsal a Catalu-
nya Ràdio de la zona Iguala-
da-Anoia i va ser director de
la Televisió d’Igualada. A
RAC1 hi ha estat des de la se-
va creació el 2000, i com co-
menta, «m’he fet gran en
aquesta casa». Amb aquesta
emissora del Grup Godó va
començar com a redactor

d’informatius. El 2004 va pas-
sar a formar part d’«El món a
RAC1», en les funcions del
magazín matinal. Des del ge-
ner del 2008 ha assumit la co-
ordinació del programa, que
dirigeix cada dia de 6 a 12 ho-
res Jordi Basté. 
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Nou salt endavant de l’igualadí
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