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QÜESTIONARI A... Pere Espinosa, artista i promotor cultural

Sant Celoni

Tres cançons per posar 
a l’MP3.

Qualsevol tema dels 
Editors, Radiohead i Jesús 
Luna.   

Una pel·lícula. 
El Padrino, de Francis 

Ford Coppola.
Un llibre. 
Crónicas marcianas, de 

Ray Bradbury. 
Un restaurant de la 

comarca. 
La Falda del Montseny, a 

Campins.
Li agrada cuinar? 
No. 
Un plat.  
Les faves. 
Una beguda. 
Vi negre.
On ha passat les últimes 

vacances.
A Music Land. 
Té previst fer algun 

viatge? 
Sí
A on?
A Roma.
Un lloc o un racó on per-

dre’s de la comarca, que 
no sigui el Montseny. 

El Montnegre.
I de Catalunya? 
La comarca de 

l’Empordà.
I del món? 
Austràlia.
Un lloc on no portaria 

mai ningú? 
A casa meva.
Amb quin alcalde de la 

comarca aniria a sopar? 
Amb el de Sant Celoni, 

Francesc Deulofeu.
Última obra de teatre 

que ha vist. On?
Mi primera vez, a 

Barcelona.  
Què és l’últim que ha 

fet, anar al cinema o 
llogar una pel·lícula de 
vídeo o DVD? 

Llogar un DVD.
Quina pel·lícula era? 
Malditos bastardos, de 

Quentin Tarantino.
Un programa o sèrie de 

TV. 
Carnivale.
I de la ràdio? 
No l’escolto.
Un lloc per viure.
Campins.
Coneix algun grup de 

música de la comarca? 
No.
Ha votat en les últimes 

eleccions? 

No.
Quin és l’últim regal 

que li han fet? 
Una samarreta.
A quina hora acostuma 

a llevar-se al matí? 
Aviat.
És partidari de les mig-

diades?
Sí, sempre.
A quin cantó del llit 

dorm?
Al dret.
Quin fons d’escriptori 

té a l’ordinador?
No en tinc cap.
Esculli una paraula que 

li agradi (pel so, signifi-
cat...). 

Emoció. 
Quin cotxe té? 
No en tinc. 
L’última vegada que ha 

anat a missa? 
Fa molt de temps.
El projecte més imme-

diat. 
Respirar. 
Un insult. 
Cabró.
Una floreta.
Princesa
Una olor.  
La que fa la colònia 

Nenuco.
Un ritual diari. 
Rentar-me les dents.
Una mania. 
Xisclar.
Un personatge històric 

que li agradi. 
Alexndre el Gran.
Qui li agradaria ser?
Jo mateix.
Un hobby.  
Cantar. 
Un lema. 
Deixar viure.
Què el treu de pollegue-

ra?  
La incultura i la violència.
Què canviaria del seu 

cos? 
Res.
Una expressió molt uti-

litzada. 
A cagar.
Per què o per a quina 

persona diria una menti-
da? 

Per algú a qui estimi.
Què li fa riure? 
I plorar?
Mirar-me al mirall, les 

dues coses.
Quin és el seu pitjor 

malson? 
No poder somiar.
Què té a la tauleta de 

nit?
Llibres.
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A Pere Espinosa li agrada el personatge històric d’Alexandre el Gran

“No portaria mai ningú
a casa meva”

Lligat a la música i la cultura
El 9 NOU

Pere Espinosa (Sant Celoni, 1971) ha estat 
sempre lligat a la música, ja sigui com a 
comunicador conduint programes en dife-
rents ràdios i televisions (Ràdio Barcelona, 
Catalunya Ràdio, Cadena Ser, TV3), com a 

artista, com a disc jòquei o com a promotor 
cultural. Darrerament ha impulsat el pro-
jecte Artsclap-Nit amb Cultura a l’Ateneu 
de Sant Celoni, el projecte Intropia en una 
nau del polígon El Molinot i el Pla B a la 
discoteca AP-7 per als diumenges a la tarda, 
que va començar el 25 d’abril.


