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Peyu torna al Centre Cultural per presentar Planeta i-Neptú , un 

monòleg surrealista d’un humà convertit en extraterrestre  

 
Després de l’èxit de Jo tinc un amic que… Peyu porta, aquest dissabte a les 21h, un 

text còmic i punyent on parodia el comportament humà. Un espectacle purament 

teatral, amb una posada en escena atrevida i un contingut explosiu. 

 

‘Sóc extraterrestre. Ara al febrer farà tres anys que m’ho van trobar en uns anàlisis’, 

aquest és el punt de partida del monòleg on el mediàtic Peyu fa un humor crític i 

reflexiu de l’actualitat. Planeta i-Neptú d’una banda, és una crítica al maltractament 

continu que pateix la cultura en aquest país, i d’altra banda, la reflexió que últimament 

omple totes les portades dels diaris: D’on som? D’on volem ser? D’on volen 

que siguem? 

 

Aquest és el subtext més reflexiu que es pot llegir a Planeta i-Neptú. Però com en tot 

espectacle d’humor, la poesia passa en segon pla i el gruix principal d’aquesta obra de 

teatre és la paròdia i la crítica del comportament dels éssers humans. 

 
Dins d’ aquest batibull, Peyu ens explicarà anècdotes i situacions quotidianes de quan 

era humà que potser ara vistes des del punt de vista d’una persona que ja no viu a La 

Terra li costa d’entendre però que el públic identificarà fàcilment, s’hi veurà reflectit i li 

provocarà la rialla. 
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Peyu (Muntanyola, 1986) 

 

Llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona . Ha 

participat en diversos cursos de teatre a l’Institut del Teatre de Vic i als Estudis Roca. 

En televisió ha creat i conduït diversos espais d’entreteniment a Canal Català Osona i a 

Canal Català.  Ha estat guionista del Club Súper3 de Tv3 (2011) i actualment el podem 

veure a l’APM? també a Televisió de Catalunya. En teatre ha escrit, dirigit i interpretat 

les obres còmiques Kisca, Kisca (2003) i 31xdotze (2005).  

A finals del 2009 estrena Jo tinc un amic que... un monòleg escrit i interpretat per ell 

mateix i dirigit per Xavier Boada.  

En ràdio, ha participat com a guionista i humorista de El matí i la mare que el va parir 

de Ràdio Flaixbac. (2008-2010). Va col·laborar també com a humorista al programa El 

Suplement de Catalunya Ràdio (2011- 2012) i actualment el podeu escoltar cada dia al 

Fricandó matiner de RAC105 i al programa La Tribu de Catalunya Ràdio.  

Recentment ha presentat també l’espectacle l’APM Show, versions en directe de les 

seccions de més èxit del programa televisiu d’entreteniment que li ha donat 

popularitat. 

 

 

 

Les dades 

Peyu 
Planeta i-Neptú 
Dia i hora: dissabte 24 de gener a les 21h 
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340 · Telèfon: 902 180 677 
Preu: 12€ 
Durada: 80min 
Més informació: http://www.fundacioct.cat/programacio/planeta-i-neptu/ 

http://www.fundacioct.cat/programacio/planeta-i-neptu/

