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Planeta i-Neptú és el segon espectacle que en Peyu presenta damunt 

dels escenaris. Després de l’èxit de Jo tinc un amic que... ara s’atraveix 

amb una dosi més de surrealisme per donar altra vegada un tomb al 

format convencional de monòleg d’Stand-up Comedy. Peyu torna a 

presentar un espectacle purament teatral, amb una posada en escena 

atrevida i un contingut explosiu.  
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L’espectacle 

 

Si li busquem la poesia podríem dir que planeta I-Neptú és resultat del 

reflex de dues característiques de la situació actual que estem vivint. 

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 plà i el gruix 

principal d’aquesta obra de teatre és la paròdia i la crítica del 

comportament dels éssers humans vist des del punt de vista més 

objectiu i allunyat que pot aportar algú com un extraterrestre. 

 

“Sóc extraterrestre. Ara pel febrer farà tres anys que m’ho van trobar en 

uns anàlisis” El fet de tractar “l’extraterrestrisme" com una característica, 

o una patologia que algú normal pot adquirir durant la vida ens crea un 

personatge capaç de comparar els dos móns. Una persona que ha 

estat un ésser humà normal i corrent i que ara és extraterrestre té el 

poder d’explicar-nos on ens estem equivocant, de quina mena de 

manera som i de quina mena de manera podríem ser.  

 

Dins de tot aquest batibull, el 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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Text del director. 

 

Quan en Peyu em va trucar per demanar-me que dirigís el seu nou 

espectacle no vaig dubtar en donar-li una resposta positiva. Em va fer 

una il·lusió especial treballar amb algú a qui li conec el talent des de fa 

temps i que estic segur que està predestinat a ser un dels humoristes 

amb majúscules del nostre país en els pròxims anys. 

 

En un primer moment vaig pensar que no seria gens fàcil dirigir a un 

extraterrestre. Són éssers molt estranys, amb trompa i antenes i no tenia 

molt clar quin idioma parlen. Mica en mica però mi vaig anar 

familiaritzant fins al punt que ja em sento un d’ells. Això  era nou per mi. 

 

També  era un repte posar en escena un monòleg que estem 

acostumats a veure en format d’Stand-up Comedy. No varem tardar  

gaire, però, en adonar-nos que les regles de joc de la comèdia són 

sempre les mateixes i que això funcionaria.  

 

Una de les claus és que jo també em sento extraterrestre i tampoc 

entenc massa aquest món on vivim. Cada cop hi ha més motius per 

sentir-se d’i-Neptú. 

 

 En Peyu em dóna l’oportunitat, doncs,  de compartir amb ell la 

màscara de la comèdia, darrere de la qual ens  podem expressar amb 

llibertat. 

No podem oblidar que “fer riure és una cosa molt sèria” i convidem així 

a tothom que, com nosaltres, es senti extraterrestre per passar una 

estona divertida amb en Peyu. 
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Peyu (Muntanyola, 1986) 

 

Llicencicat en Comunicació Audiovisual per la 

Universitat Autònoma de Barcelona. Com a 

estudis complementaris ha participat en diversos 

cursos de teatre a l’Institut del Teatre de Vic,  així 

com al curs de tècnica i interpretació en el 

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

podeu veure a l’APM? també de Televisió de Catalunya.  

 

En teatre ha escrit, dirigit i interpretat les obres còmiques Kisca, Kisca 

(2003) i 31xdotze (2005). També ha dut a terme l’ajudantia de direcció 

de l’espectacle Projecte Llenamú de Corcia Teatre, premiada a la XIII 

Mostra de Teatre de Barcelona (2008). A finals del 2009 estrena “Jo tinc 

un amic que…” un monòleg escrit i interpretat per ell mateix i dirigit per 

Xavier Boada. Aquest espectacle s’ha representat amb èxit dues 

temporades al Club Capitol (2010 i 2011) i una última al Teatreneu (2012) 

així com a diferents teatres d’arreu de Catalunya.  

 

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.  
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Joan Roura (Manellu, 1969)  

 

Cursa estudis al Col·legi de Teatre de Barcelona, i 

participa en diferents seminaris de “Comedia del 

Arte y Máscara.” Com a actor participa a la cia. 

Sèmola Teatre en Híbrid (1993), Esperanto (1997), i 

¿Bailamos?(2000) direcció, les tres, de Joan Grau; 

El vehicle de Cia. L’Escusa, (dir. de Peter Gadish, 

1997); Torn de nit (dir. Jordi Arqués, 2008-09) de 

Corcia Teatre i En un lugar de Manhattan dels 

Joglars (dir. Albert Boadella, 2005). El Millor dels 

Mons de Quim Monzó (dir. Pep Tines i Cacu Prat, 2009-10) i recentment a 

l’obra Ànimes de batan (dir. Montse Albàs, 2011-12).  

 

Com a director destaquen Cor (2001), Entremeses (2003), La Celestina 

(2005), Tirant lo Blanc (2006), Projecte Llenamú (2008) premiat amb 

l’Accèssit a Millor espectacle a la XIII Mostra de Teatre de Barcelona i 

Mozart (2011-12) de la companyia CorCia Teatre que funda l’any 2001. 

Fora de la companyia ha dirigit també Mandíbula afilada (2002) de 

Carles Alberola i Antológicamente Godoy (2007), entre d’altres. 

S’incorpora a la companyia Els Joglars com assistent de direcció a 

l’obra El retablo de las maravillas (2004) i segueix com ajudant de 

direcció a En un lugar de Manhattan (2006). El seu darrer treball com a 

director ha estat l’obra ¡Ay, Carmela! de José Sanchís Sinisterra i Luces 

de Bohemia de Valle-Inclan per la companyia CorCia Teatre.  

 

Des de l’any 2003 és director del Premi Unnim de teatre. 
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Fitxa artística 

 

Text i interpretació   Peyu 

Direcció     Joan Roura 

Disseny de llum    Cesc Pastor 

Espai sonor     Dani Tort 

Escenografia    Aleix Fontserè 

Muntatge i efectes   Logística de Guerrilla 

Vestuari     Roser Calvés 

Disseny gràfic    Arkham Studio 

Producció     MPC 

Management    Manel Portomeñe 

 

 

Agraïments 

 

En una època tan peculiar com la que estem vivint sempre és 

convenient agraïr a la gent que desinteressadament dóna suport o 

busca fórmules per ajudar a tirar endavant un projecte com aquest. 

Destacar sobretot els tres espais que s’han cedit per dur a terme els 

processos d’assaig. En primer lloc el Restaurant Cal Peyu, seguidament 

el Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà i en tercer, el Teatre Cirvianum de 

Torelló. A tots els responsables i col·laboradors d’aquests tres espais cal 

fer-los un agraïment notori perquè sense això ara mateix no hi hauria 

espectacle. 
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www.facebook.com/enpeyu 

www.youtube.com/PEYUvideo 

@enpeyu 

 

 

 

Contacte 

 

Management i produccions culturals 

manel@mpcmanagement.es 

93 274 47 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


