
XOSLUQUENIÀ  
Actuació a l'Espai ETC de VIC 

             Divendres, 7 de febrer;  21:30 h. 
        i Dissabte, 8 de febrer,  21:30 h. 

      Preu entrades: 10 € (venda a taquilla) 
Reserva d'entrades: 662 03 70 70 i a xosluquenia@gmail.com 

 
 

 
 
 
L'espectacle teatral XOSLUQUENIÀ és una radiografia polaritzada en clau d'humor 
del nostre país, protagonitzada per Quim Vila, Pep Miràs i Joan Capdevila 
 
L'espectacle teatral XOSLUQUENIÀ és una radiografia polaritzada en clau d'humor del 
nostre país. 
Al voltant d'una taula, un narrador (Joan Capdevila) situa l'acció flanquejat per dos 
personatges que, exposats a 8 accions quotidianes, hi reaccionen en funció del seu 
substrat social i antropològic, des del seu parentiu familiar i també des de la seva 
diversitat lingüística. 
D'una banda, Josep Oriol Serradesanferm (Quim Vila) representa la primera punta de 
gràfica, la de la presumpta catalanitat "pura", i és l'exponent amb tots els tòpics del clixé 
del catalanet més estereotipat. De l'altra, en Jesús Expósito (Pep Miràs) encarna la 
Catalunya de llengua materna castellana que reclama ja un lloc natural i plenament 
legítim dins l'espectre nacional del nostre país. 
Ambdós, amb les seves reflexions, interaccions i diàlegs van desgranant un univers 
cultural comú que, des d'escenaris còmics i algun cop grotescos, vehiculen la mateixa 
riquesa / misèria amb dues llengües germanes, sense traumes, ni fractures, ni 
imposicions de cap tipus... 
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Pep Miràs  

  Actor català, format a l’Institut del Teatre de Barcelona i al col·legi 
del Teatre de Barcelona. Ha treballat com a actor per sèries amb tant de renom com La 
Riera(TV3), El Cor de la Ciutat (TV3), Laberint ’ombres (TV3), Vendelplà (TV3), Mar 
de fons (TV3), Estació d’enllaç (TV3), Jet Lag (TV3), Plats Bruts (TV3). A més ha 
participat a nombroses obres de teatre: Terra Baixa, Rigor Mortis, El Sopar dels 
idiotes... 
 
 
Quim Vila 

  Músic, showman, humorista i col·laborador mediàtic moianès. Ha 
col·laborat amb la majoria de ràdios (Catalunya Ràdio, Rac 1, Rac 105, Ràdio Flaixbac) 
i televisions del nostre país Vitamina N (TV8), Caçadors de paraules (TV3), Hora 
Q (TV3) Bat de sol (Xarxa Tv locals)). Tant amb la seva participació personal, com en 
la faceta de guionista. Actualment el podem sentir a El Matí i la mare que el va parir 

 (Ràdio Flaixbac). 
 
 
Joan Capdevila 

  Cofundador i lletrista del grup musical Sau, amb el que va col·laborar 
en una setentena de cançons. Escriptor d'articles periodístics en diferents mitjans i 
guionista. Autor dels llibres "25 anys de Sau" i "Els dies de cada dia", editades i difoses 
pel diari La Vanguardia. Guionista de l'espectacle teatral "Nevermind". Productor de 
discos, videoclips i documentals per a la televisió. Recentment ha produït i dirigit els 
documentals "La línia Gutiérrez. Els fortins de Franco", i "Joan Manén, el geni oblidat". 
 
 
Jordi Marsinayc 

  Electricista de professió i letal amb una pilota als peus, ha alternat tot això 
amb feines de ràdio i tele des del control de so a la producció. 


