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Una cara molt coneguda

Ripoll La presència de David Moreno en 
diversos concursos televisius l’han acabat 
convertint en una cara molt coneguda 
arreu. Primer va ser escollit com un dels 

membres de la nova Trinca, i el mes passat 
va arribar a la final del concurs de cantants 
d’orquestra de TV, Uno de los nuestros. Ara, 
el seu repte és arribar a participar al progra-
ma Tu cara me suena, d’Antena 3, “que per 
mi seria un somni fet realitat”.

‘Quiero jugar a un juego’ es podrà veure dissabte a les 7 de la tarda i a les 10 del vespre 

David Moreno porta dissabte el seu 
espectacle més professional a Ripoll
Ripoll

Ruth Espuny

Un segrest acaba amb un 
home a dalt de l’escenari 
d’un teatre i necessita, sigui 
com sigui, aconseguir un 
seguit de proves i objectes a 
través de la col·laboració del 
públic, si no morirà. Aquest 
és el fil argumental de Qui-
ero jugar a un juego, el nou 
espectacle del ripollès David 
Moreno que es va estrenar 
el passat mes de juny al Club 
Capitol de Barcelona i que 
aquest dissabte porta al seu 
poble, Ripoll. Davant el bon 
ritme de venda d’entrades 
per a l’única funció que s’ha-
via previst –a les 10 del ves-
pre– s’ha decidit fer-ne una 
segona a les 7 de la tarda. “És 
el projecte més personal que 
he fet: està creat per mi, amb 
els meus defectes i les meves 
virtuts”, diu el showman 
ripollès.

Moreno descriu Quiero 
jugar a un juego com el seu 
espectacle “més professio-
nal”, sobretot si es compara 
amb el darrer que va repre-
sentar a Ripoll, Metamor-
fosis, “que el vam fer com 
bonament vam saber”. More-
no diu que el xou de dissabte 
ha comptat amb un impor-
tant pressupost, guionistes, 
director i una gran posada en 
escena. Les imitacions torna-
ran a ser el principal ingre-
dient de l’espectacle, però 
avisa que no serà amb per-
sonatges de Ripoll “sinó que 
seran personatges famosos 
en l’àmbit estatal com Tor-
rente, la duquessa d’Alba, 
Eduard Punset, Justo Moli-
nero o també el grup Manel”. 
Moreno diu que això li per-
met exportar l’espectacle a 
qualsevol regió de l’Estat 
espanyol, “on em comença 
a sortir força feina”. De tota 
manera, hi haurà un moment 
en què el públic també podrà 
escollir algunes de les imita-
cions. Precisament el públic 
també és part important 
de Quiero jugar a un juego, 
ja que podrà participar de 
l’espectacle tant com vulgui 
“però sense forçar a ningú”, 
diu Moreno, “volem que la 
gent s’ho passi bé, no fer-li 
passar vergonya”.
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