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Lluís Jutglar, ‘Peyu’, estrena al Cirvianum el monòleg ‘Jo tinc un amic que...’

Trencant tòpics del monòleg
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Lluís Jutglar, ‘Peyu’, en primer terme, i al darrere, Joan Roura i Jordi Arqués, de CorCia

Torelló

Jordi Vilarrodà

“Jo tinc un amic que...” deu 
ser una de les frases que els 
monologuistes utilitzen més 
sovint per obrir foc o per 
trencar de tema. També és 
el títol que ha triat l’actor 
Lluís Jutglar, Peyu, per a l’es-
pectacle que estrena aquest 
dissabte al Teatre Cirvianum 
de Torelló i que pretén, jus-
tament, el contrari: trencar 
els tòpics del gènere. Amb un 
text creat i interpretat per ell 
mateix, i sota la direcció de 
Xavier Boada, Jo tinc un amic 
que... arriba als escenaris 
produïda per la companyia 
osonenca CorCia.

Peyu prové del mateix 
gènere que ara vol parodiar, 
“en el seu format més clàs-
sic”. I que hi va destacar, gua-
nyant l’any 2008 el Concurs 
de Monòlegs Humorístics 
que convoquen Caixa Man-
lleu i EL 9 TV. L’actor de les 
Masies de Voltregà diu que 
es trobava “còmode en el 
registre humorístic, però no 
tant en el format standup”, el 
clàssic de l’actor dret davant 
del públic amb poca o cap 
dramatúrgia i fent de monolo-
guista. Al Cirvianum, es veu-
rà un espectacle “que fa un 
personatge” i amb un argu-
ment. Al teatre s’hi espera un 
còmic, que no arriba, i un tèc-
nic de so surt a l’escenari per 
donar excuses. “Es va sentint 
més valent, i comença a par-
lar amb el públic utilitzant 
les eines que porta per a la 

feina, des d’un trepant a un 
lot frontal o un rull de cinta 
aïllant. Són petits elements 
d’attrezzo que li permetran 
desgranar un discurs sobre 
els jubilats, la relació dels 
homes i els animals domès-
tics, les pel·lícules de por, les 
xicotes pesades dels amics... 
Tot això, amb l’objectiu 
d’“arrencar el riure”. 

Una hora i 10 minuts és la 
durada d’aquesta proposta, 
que va més enllà d’un simple 
monòleg allargat: “Hi ha 
una dramatúrgia, perquè si 
no seria insostenible, per a 
l’actor i per als espectadors”, 
explica Joan Roura, de Cor-

Torelló

Polifacètic actor
Peyu ja és un actor veterà, 
amb només 23 anys. Quan 
en tenia 16, va crear amb 
Roger Codina el grup Kis-
ca Kisca, amb el qual va 
representar els espectacles 
Kisca, kisca i 31xdotze en 
teatres osonencs. Va treba-
llar amb CorCia a Projecte 
Llenamú, com a ajudant 
de direcció. Llicenciat en 
Comunicació Audiovisual, 
és guionista i locutor d’El 
matí i la mare que el va 
parir, a Ràdio Flaixbac.

Cia. Xavier Boada, des de la 
direcció, “ha participat en la 
creació de l’espectacle”. L’ac-
tor manlleuenc no va assistir 
a la presentació perquè està 
de gira amb Els Joglars. 

Jo tinc un amic que... és la 
primera incursió de CorCia 
en el camp de l’humor. La 
companyia osonenca creada 
l’any 2001 continua encara 
portant en gira la seva última 
obra, Projecte Llenamú, que 
es podrà veure a Ripoll el 
proper 7 de novembre.

Jo tinc un amic que.... 
Teatre Cirvianum de 
Torelló. Dissabte, 9 vespre

Tres dies 
de teatre 
osonenc

Torelló

J.V.

Jo tinc un amic que... forma 
part d’un cap de setmana 
que el Teatre Cirvianum 
dedica íntegrament al 
teatre osonenc. Divendres, 
s’hi podrà veure per últi-
ma vegada a Osona l’obra 
Sóc una màquina, del viga-
tà Gerard Guix. Dirigida 
per Montse Rodríguez 
i interpretada per Pep 
Miràs i Albert Puigdueta, 
és el resultat d’un pro-
cés de creació col·lectiva 
sobre el poder de la ment. 
La producció de Sóc una 
màquina ha anat a càrrec 
de República de Guerrilla 
(la productora de Teatre 
de Guerrilla). 

Diumenge serà el torn 
del GALL, que porta 
a Torelló el seu últim 
muntatge, Mestres!!!. A 
l’escenari, quatre dones 
que són mestres en la vida 
real (Dolors Comerma, 
Clara Guindulain, Enri-
queta Illamola i Núria 
Martorell) traslladen dalt 
de l’escenari les seves 
vivències, sota la direcció 
de Joan Roura. L’obra es 
va estrenar a Calldetenes, 
el passat mes de març, i és 
el resultat d’un procés de 
creació col·lectiva.

Sóc una màquina. 
Divendres, 9 vespre.
Mestres!!!
Diumenge, 6 tarda
Teatre Cirvianum.

Xalest Teatre 
presenta en català 
l’espectacle sobre 
Gloria Fuertes
Vic La Central de Vic serà 
l’escenari, aquest diumenge, 
de l’estrena en català de 3 
globus?, espectacle d’home-
natge a la poetessa Gloria 
Fuertes, que s’havia pre-
sentat en castellà al Teatre 
Cirvianum. Teresa Mo és la 
creadora i directora d’aquest 
muntatge, que interpreten 
els actors Pepa Lavilla, Joan 
Bosch i Eduard Gibert, a més 
dels cantants Sílvia Montells 
i Txevi Rovira. Aquest últim 
és també el responsable, jun-
tament amb Víctor Pallàs, 
de la traducció al català dels 
textos. “Poemes didàctics i 
intemporals, plens d’amor”, 
segons el mateix autor, però 
també colpidors per la seva 
manera d’explicar als infants 
“la dura i crua realitat”. La 
representació de 3 globus...? 
tindrà lloc a les 12 del mig-
dia. 

L’Arxiu del Ripollès 
digitalitza bona part 
de la premsa històrica 
de Camprodon
Camprodon La Cooperati-
va de Camprodon acollirà 
dissabte a les 12 del migdia 
l’acte de presentació de la 
incorporació de la premsa 
històrica de Camprodon a 
l’hemeroteca digital de l’Ar-
xiu Comarcal del Ripollès. Es 
tracta de gairebé 15.000 pàgi-
nes de fins a nou capçaleres 
de publicacions de premsa 
històrica de Camprodon que 
van de l’any 1894 al 1963, 
cedides de la col·lecció par-
ticular de Consol Rota, a qui 
també es farà un reconeixe-
ment. Els historiadors locals 
Manel Pujol i Sílvia Planas 
parlaran de la importància 
de la premsa camprodonina 
per conèixer i aprofundir en 
els aspectes històrics de la 
població i la seva vall, a més 
d’esmentar les capçaleres de 
premsa més destacades que 
hi va haver.

Diana Alemany exposa la seva 
pintura a Can Costa i Font
Taradell La pintora Diana Alemany exposa 
a la sala de Can Costa i Font de Taradell, 
fins al dia 25 d’octubre, la seva darrera pro-
ducció. Es tracta d’una quinzena d’obres, 
amb tècnica de pastel amb color i, en menor 
quantitat, de grisalla, que giren entorn de 

temes ètnics. L’artista (a la foto) destaca 
per la seva força en transmetre l’expressió 
de rostres i mans, i en l’ús del color per 
reforçar els detalls de vestuari. L’exposició 
inclou, com a excepció en aquesta temàti-
ca, un retrat de l’expresident Jordi Pujol, 
personatge a qui la pintora admira i a qui 
espera obsequiar amb el quadre.
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