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Els espectadors de luxe de
l'espectacle d'en Peyu
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Dolors Bassa van gaudir de la
representació al teatre Coliseum i van rebre una gran ovació del públic

Els presos polítics van rebre una ovació | @enpeyu

L'humorista osonenc Peyu va tornar a triomfar a Barcelona amb El Gallardo Español, un monòleg
sarcàstic amb l'excusa d'explicar una història d'amor que esdevé una crítica punyent a la societat
actual.
A la representació de dimecres al teatre Coliseum de la Gran Via hi van assistir uns convidats molt
especials: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sànchez i Dolors Bassa. La seva presència era
ostensible i l'ovació del públic va ser tan càlida com llarga.

.@enpeyu (https://twitter.com/enpeyu?ref_src=twsrc%5Etfw) Com hem gaudit amb la teva
impressionant interpretació. Feia temps que no reia tant! Felicitats!! I molt ben acompanyats
@junqueras (https://twitter.com/junqueras?ref_src=twsrc%5Etfw) @jordisanchezp
(https://twitter.com/jordisanchezp?ref_src=twsrc%5Etfw) @dolorsbassac
(https://twitter.com/dolorsbassac?ref_src=twsrc%5Etfw) . Gràcies també al públic per les
mostres d'escalf. pic.twitter.com/pwQ6zzbAD5 (https://t.co/pwQ6zzbAD5)
? Jordi Turull i Negre (@jorditurull) July 28, 2021
(https://twitter.com/jorditurull/status/1420487098818256902?ref_src=twsrc%5Etfw)
El mateix Turull ha felicitat en Peyu a les xarxes socials i ha assegurat que havia gaudit d'una
"impressionant interpretació". "Feia temps que no reia tant! Felicitats!! Gràcies també al públic per
les mostres d'escalf", ha apuntat.
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En acabar la funció, a les portes del teatre, desenes d'espectadors s'esperaven per poder saludar
els que fins fa ben poc eren presos polítics. Van sortir per la mateixa porta que aquell 20 de
setembre de 2017 va usar la comitiva judicial que havia entrat al Departament d'Economia per
intentar avortar el referèndum de l'1-O. No els va caldre saltar cap petit mur, això sí.
? (http://www.naciodigital.cat/noticia/117667/13/octubre/veiem/tribunals/nou)
Vols rebre els butlletins de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic? Hi podeu rebre notícies
com aquesta
Fes clic aquí per subscriure-t'hi (http://www.naciodigital.cat/despertador)
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