Nota de premsa
L’humor atrevit i provocador d’en Peyu arriba al Centre Cultural
Terrassa amb l’espectacle Jo tinc un amic que...
El monologuista català actuarà, divendres 14 de desembre, a l’equipament
cultural per presentar el seu espectacle que barreja una bona dosi
d’humor i teatre.
Jo tinc un amic que...
Jo tinc un amic que... és una expressió característica i comuna a tots els monòlegs.
Aquest espectacle té un format que se situa entre l’stand-up i el monòleg teatral que
troba el seu punt còmic, precisament, qüestionant-se els tòpics de la comicitat.
Quan l’espectacle és a punt de començar, i el públic s’espera a la platea, de sobte hi
ha alguna cosa que no va bé. El monologuista arriba tard i l’encarregat d’excusar el
retard de l’artista davant del públic serà un tècnic de so. El que s’hauria pogut
solucionar dient: “Perdonin, l’artista encara no ha arribat. De seguida que sigui aquí
començarà l’espectacle” s’acaba convertint en una hora de monòleg.
Després d’uns moments de nerviosisme, el tècnic comença a trobar-se còmode a
l’escenari, i des d’una perspectiva simplista i pragmàtica es comença a qüestionar
diversos temes que, aparentment, no criden l’atenció de la resta de la humanitat. Dins
d’aquest mateix discurs, el tècnic aprofita per ironitzar sobre el monologuista, sobre les
seves expressions i recursos narratius. Treu a la llum tots els tòpics del monòleg, com
el mateix títol de l’espectacle, Jo tinc un amic que...
Amb l’arribada de l’artista s’acaba l’espectacle improvisat pel tècnic i comença el
monòleg que el públic estava esperant. Tanmateix, en tan sols vint segons, i després
de repetir un parell o tres de tòpics que prèviament havia criticat, el públic se n’adona
que aquest espectacle ha deixat de ser interessant.

Peyu
Peyu (Osona, 1986) és una persona inquieta que es troba còmode fent humor i
entreteniment. Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de
Barcelona, ha complementat els seus estudis amb la participació en diversos cursos
de teatre a l’Institut del Teatre de Vic, així com en el curs de tècnica i interpretació de
doblatge impartit per Eòlia, als Estudis Roca.
En televisió ha creat i conduït diversos espais d’entreteniment com Catalunya a Fondu
(Canal Català Osona – Estiu 2006) i Piscina Comunitària (Canal Català – Estiu 2009).
Actualment, col·labora amb el programa d’entreteniment de Televisió de Catalunya,
APM?
En teatre ha escrit, dirigit i interpretat les obres còmiques Kiska, Kiska (2003) i
31xdotze (2005). També ha participat en dramatúrgia i ha fet d’ajudant de direcció de
l’espectacle Projecte Llenamú de Corcia Teatre, guanyador de la XIII Mostra de Teatre
de Barcelona (2008). A finals del 2009, va estrenar Jo tinc un amic que... un monòleg
escrit i interpretat per ell mateix i dirigit per Xavier Boada.
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En doblatge ha donat veu a alguns personatges com Artús (Shrek III), Coy Maverik
(protagonista de Bojos pel Surf) o Fogell (Supersortits), entre d’altres. En ràdio, ha
participat com a guionista i humorista d’”El matí i la mare que el va parir” de Ràdio
Flaixbac (2088-10), ha col·laborat com a humorista en el programa “El Suplement” de
Catalunya Ràdio (2012) i, actualment, col·labora, cada dilluns, a “La Tribu” de
Catalunya Ràdio i, diàriament, al “Fricandó matiner” de RAC 105.
Les dades
Monòleg: Peyu
“Jo tinc un amic que...”
Data: divendres 14 de desembre de 2012
Hora: 21 h
Preu: 10 €
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Més informació: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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