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David Guapo llena la Faràndula con 
su mezcla de monólogo y música
Presentó su nuevo espectáculo «#quenonosfrunjanlaf¡esta»

FLAIXOS

ESTEVE BARNOIA

□  artista invitaba a participar al público en el show y juntos improvisaban canciones

X.R.

David Guapo regresaba a 
Sabadell por la puerta grande, 
después de haber actuado en 
anteriores ocasiones en disco
tecas de la Zona Hermética. 
Esta vez su reto era La Farán
dula... y le quedó chica.

En su única función del jue
ves, a las 21 horas, llenó por 
completo el teatro municipal; 
es más. un día antes el aforo 
estaba prácticamente agotado, 
y solo quedaban unas pocas 
entradas en el primer piso.

Un público mayoritariamente 
juvenil acudió a reverenciar al 
monologuista revelación del

país, forjado en «El club de la 
comedia», y ex-colaborador de 
otros programas televisivos, 
como «Sé lo que hicisteis...»,

El público estaba 
compuesto 

mayoritariamente 
por jóvenes

«El Hormiguero» o los espacios 
de Andreu Buenafuente.

David Castejón, ‘Guapo’ de 
apellido artístico, presentaba

en Sabadell su nuevo espectá
culo «#quenonosfrunjanlafies- 
ta», donde el humor, la música 
y improvisación se mezclan, 
gracias a la participación del 
público, que ayuda a construir 
canciones, entre otras cosas.

Más que un monólogo, David 
protagoniza auténticos inter
cambios de impresiones con 
los espectadores. Se da la 
circunstancia de que muchos 
ya le habían visto en el teatro 
Capítol de Barcelona -donde 
estuvo programado largo tiem
po-, pero repitieron a sabien
das de que cada espectáculo 
es distinto, y lo único que se 
mantiene fijo es el título ■
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Música en clan femenina a Belles Arts
Dins dels actes programats del Dia de la Do
na. ha tingut lloc un concert a ('Academia de 
Belles Arts que va tenir com a protagonistes 
Laia Prat (soprano), Anna Crexells (piano) i 
Marta Tricuera (actriu), i que va ser dedicat 
a tres cantants que eren presents a la sa

la; Carmen Bustamante, Mima Lacambra i 
M.Teresa Boix. Aquest era el primer recital en 
que actuava Laia Prat en solitari, i ho feia amb 
un arriscat repertori que incloïa cançó catala
na i francesa (Eduard Toldrà, Amadeu Vives, 
Gabriel Fauré...) i òpera (Bizet, Verdi...)

►  «No és tan fàcil» arriba a La Bàscula
Després de la seva recent estrena a l 'Estruch, la comèdia 
«No és tan fàcil», escrita per Paco Mir -un dels components 
d'El Tricicle-, arriba a La Bàscula (Gorina i Puol, 70). Ahir 
es va fer la primera representació, i avui hi tornarà a haver 
funció (21.30h) i també demà (18h), pràcticament amb 
les entrades exhaurides. Interpretada pel trio d'actors 
sabadellencs Carles Prats. Jep Barceló i Marta Tricuera, i 
amb direcció de Pedro Ruiz. l'obra explica el conflicte d’en 
Quique, que ha decidit deixar l ’Andrea. pero no se'n surt a 
l'hora de trobar la manera de comunicar-li-ho.

►  «Explorant j’ànima 
femenina», a l’Àgora
Aquest dissabte, a les 8 del 
vespre, es presenta a l'Espai 
Àgora del Centre Cívic de 
Sant Oleguer -Explorant 
l'ànima femenina», un 
espectacle de dansa, 
música en directe i poesia 
que recorre l'univers femení. 
La idea i direcció és de Nuria 
Roca, amb la participació 
de Cèlia Nolla, poeta, i 
les ballarines i intèrprets 
Encarni Sánchez, Mayte 
Simón, Sara Martínez, Joana 
Puigdomènech i la mateixa 
Núria Roca. La música en 
directe és a càrrec de Ricard 
Mallafré (piano), Edmond 
Bosch (violoncel), Marta 
Brucart (soprano) i Marta 
Balsells (violí).

►  Animal Religión 
presenta «indomador» a 
l’Est ruch

Animal Religión, companyia 
de circ, dansa i música 
amb accent contemporani, 
presenta aquest dissabte, 
a les 9 del vespre, el seu 
espectacle «Indomador», 
inspirat en el món animal.
La interpretació i idea 
original és de Quim Girón.

^  Els Irish Comer 
actuen al Wild Geese
Per posar punt i final a les 
actuacions de St. Patrick’s, 
el pub irlandès The Green 
House anuncia per aquest 
dissabte (23) l'actuació del 
grup Irish Comer.

►  Soul i funky amb Nile 
Akan a Ladiosa
Aquest dissabte, el soulman 
internacional Nile Akan 
amenitzarà els sopars a 
Ladiosa (Boccaccio, 55) amb 
standars del soul i el funky 
d'arrel negre.

^  Concert solidari de 
Geriona a l’Espai Cultura
Diumenge, a les 19 hores, 
tindrà lloc a l ’auditori de 
l’Espai Cultura (carrer d'En 
Font, 25) un concert solidari 
a càrrec de Geriona, cor 
gironí de veus blanques 
format per 17 joves que han 
crescut unides des de fa 
anys per la música. El fons 
recaptat anirà en benefici 
d'Oxfam Inter món.

►  Festa de la Primavera 
del MAPA a Ca n’Oriac
L'Associació MAPA organitza 
aquest diumenge, a partir 
de les 10.30h, a la plaça 
dels Abets de Ca n'Oriac, 
la Festa de la Primavera, 
amb les actuacions de Rubí 
Pérez, Amalia de Triana, 
Grupo Hierbabuena, Joaquín 
‘El Albero', Conchi Carmona, 
María Muñoz, José Luis 
Quintero i Romualdo Moreno, 
entre molts d'altres.

►  «Sant Jordi i el Drac» 
s’estrena al teatre Arlequí
Aquest cap de setmana 
s'estrena al Teatre Arlequí 
(Titelles de Sabadell) 
l'espectacle «Sant Jordi i el 
Drac» (carrer del Sol, 118). 
amb representacions els 
dissabtes (12h) i diumenges 
(18h) fins el 27 d'abril.

^  Jonathan Vives es 
reivindica a l’Altemativa
Aquest dissabte (22h) i 
diumenge (18h), podrem 
veure a l'Alternativa 
(Marià Aguiló. 22) dues 
noves representacions de 
«Rebel», una obra de teatre 
basada en la carrera de 
l'humorista Jonathan Vives, 
protagonitzada per ell mateix 
i amb les col·laboracions de 
Sandra Itati i Elías Puente.
La història es basa en 
experiències reals.


