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Quim Gutiérrez, també eugenial lector
L’eugenial actor català Quim Gutiérrez ha aprofitat
aquesta setmana per posar-se al dia de les darreres
produccions editorials vinculades amb Santa Eugènia
de Ter. Amb molt d’interès ha seguit el reportatge
que sobre el pont del Dimoni publica el darrer
número de la Revista de Girona de març-abril, a la
secció de patrimoni [PDF RdG].
Igualment ha fullejat els llibres Escola Santa Eugènia
de Ter (1949-1981), editat recentment i a la venda a
les principals llibreries eugenienques, i Quatre pobles
en un segle (1862-1963), editat el 2013.
La tieta de Quim Gutiérrez Ylla -la Carme Ylla- és
veïna del veïnat de la Rodona de Santa Eugènia de
Ter, i l’actor que va encarnar el recordat David Peris
a El cor de la ciutat (2000-2005) i Premi Butaca 2002
i Goya 2007 al millor actor revelació és lector del
periòdic-e El Dimoni.
Quim Gutiérrez (1981) -que va fer anys aquest
passat diumenge 27 de març: felicitats!- va començar
la seva carrera artística amb 12 anys d’edat al
culebrot Poblenou de TV3 i la va continuar al teatre
amb obres com Unes polaroids explícites (2001),
Dissabte, diumenge, dilluns (2002), Romeu i Julieta
(2003)…
Últimament l’hem vist a Anacleto: Agente Secreto
(2015), al costat d’Imanol Arias, i el recordem a la
seva filmografia: Azuloscurocasinegro (2006), Sin ti
(2006), Una hora más en Canarias (2010), La cara
oculta (2011), Primos (2011), Todo es silencio
(2012), 3 bodas de más (2013), ¿Quién mató a
Bambi? (2013), La gran familia española (2013), Los
últimos días (2013) o Los ojos amarillos de los
cocodrilos (2014)… Eugenial!

Quim Gutiérrez llegint la “Revista de Girona” de març-abril 2016
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