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CULTURA ■  E L  CO N C I E RTO  S E  C E L E B R Ó  E L  PA S A D O  S Á B A D O  

Eduardo Frías y María Parra se 
exhibieron en el Bouquet Festival
■ Los pianistas Eduardo Frías y Ma-
ría Parra ofrecieron un variado 
y hermoso programa de piano a 
4 manos en el que fue el tercer 
concierto del Bouquet Festival, que 
se ha celebrado por cuarto año 
consecutivo en el Claustre del 
Seminari de TGN.  

Un programa que se paseó por 
estilos y épocas diferentes como 
el pianismo catalán (Mompou), 
romanticismo alemán (Schu-
bert), impresionismo francés 
(Ravel) y la música americana de 
los musicales (Bernstein). El pú-
blico pudo ser testigo y constatar 
estar delante de dos grandes mú-
sicos y pianistas, donde la com-
plicidad, emoción, energía y to-
tal compenetración se hicieron la-
tentes en el para nada fácil arte 
de compaginar 88 teclas con 20 de-
dos. Del carácter juguetón en las 

deliciosas «comptines» de Mom-
pou a la más profunda trascen-
dencia de la famosa «Fantasía en 
Fa m» de Schubert.El final fue 

una explosión de energía tradu-
cida en cada una de las 8 piezas 
seleccionadas del brillante «west 
side story» de Bernstein.

Eduardo Frías y María Parra durante su actuación en el Claustre del 
Seminari. FOTO: DT/CEDIDA

TEATRO ■  S E  R E P R E S E N TA R Á  E N  B U E N O S  A I R E S

La Sala Trono lleva ‘You 

say tomato’ a Argentina

■ La exitosa producción de la 
Sala Trono llegará a Argentina 
el próximo 15 de agosto. Los tea-
tros Santos 4040 y Banfield Tea-
tro Ensamble de Buenos Aires 
acogerán esta obra escrita por 
el dramaturgo Joan Yago. La 
producción se podrá ver en esas 
salas hasta el 6 de setiembre, 
cuando volverá a Catalunya pa-
ra iniciar otra gira en la que tam-
bién visitará Valencia y las Ba-
leares.  

Interpretada por Joan Ne-
grié y Anna Moliner, esta come-
dia muestra un momento de la 
vida de Santi, hijo renegado de 
una larga estirpe de orquestis-
tas de comarca, y de la Rosario, 
niña prodigio en la televisión 
en los primeros años noventa. 
Su historia de amor comenzó 
hace 10 años junto con un tre-

pidante proyecto musical que 
les había de llevar, un día u otro, 
a lo alto de la escena catalana. Los 
años han pasado y este día no 
ha llegado. Hoy, mientras espe-
ran que las puertas se abran y 
el local se llena de gente para 
recuperar parte del dinero que 
han perdido en su última gira, 
no tendrán más remedio que 
preguntarse hacia dónde va su 
proyecto musical, hacia dónde 
va su historia de amor y cuál de 
las dos cosas está destruyendo 
a la otra.  

El espectáculo se estrenó el 
17 de septiembre de 2015 bajo 
la dirección de Joan Maria Se-
gura. Desde entonces no ha he-
cho más que recoger éxitos. Con 
más de 60 funciones a las espal-
das, You say tomato cruzará el 
charco por primera vez. 

Guillem Tapias INSTAGRAMER 
Si guanya, donarà la recaptació a... 
AFANOC

El Guillem Tapias va néixer el 21 
d’agost de 1973 a Tarragona. Fa 19 
anys que treballa al Rectorat de la 
URV, tot i que és conegut a TGN per la 
seva activitat a les xarxes socials. A Ins-
tagram hi té més de 10.000 seguidors. És 
amant de la fotografia i del running.   

 
 - Què vol que passi a TGN? 
-  He demanat una ciutat molt més ac-
tiva, a tots els nivells. Vull que la gent 
surti més enllà de Sant Magí, Santa 
Tecla i Setmana Santa. Tot el que faci 
a la gent sortir al carrer serà benvin-
gut.  
 
- Per què ha escollit aquesta enti-
tat? 
- Perquè és una associació que ha to-
cat bastant de prop la nostra família. 

 
- Té ídols? 
- No, no en tinc. Podria dir-te gent que 
em fa molta gràcia, però no es poden 
considerar ídols.  

 
- Quin és el seu objectiu més proper? 
- Ara per ara, vull seguir la vida que 
porto i només tinc una cosa al cap a 
curt termini: córrer la marató de Nova 
York. Si puc, ho faré l’any vinent.  

- Sortir de festa o sofà i ‘pel·li’? 
- Si no llegeix l’entrevista la meva pa-
rella, sortir de festa [riu]. No, ara de 
debò, amb l’edat que tinc ja no puc 
sortir de festa. Ja he sortit molt de 
jove.  

 
- Farà campanya per rebre vots? 
- I tant! I ho faré a Instagram, que és 
on tinc més seguidors. Ho faré amb fo-
tografies.  

 
- Per què l’han escollit per partici-
par a la Watermelon Pool? 
- No en tinc ni idea! Suposo que pel 
meu hobby de ser ‘instagramer’, per-
què si no, no ho entenc [riu]. 

‘Demano una ciutat molt 
més activa’

a 
er la

7

Coneix els 30 candidats que lluiten per llençar-se a la piscina el dia 
13 d’agost a la plaça del Rei. Les votacions, a partir de l’1 d’agost!

Ariadna Queralt MAQUILLADORA D’EFECTES ESPECIALS 
Si guanya, donarà la recaptació a...  
ASTAFANIAS

L’Ariadna Queralt va néixer el 20 
d’octubre de 1988 a Tarragona. Fa 
10 anys va acabar el Cicle Mitjà de Ca-
racterització. Des d’aleshores ha estu-
diat a tres centres de BCN i als EEUU. 
A finals de setembre fundarà la seva pro-
pia empresa. 

 
 - Què vol que passi a TGN? 
-  Vull que ens acostem a BCN el mà-
xim possible. Tarragona és la 2a ciutat 
catalana en produccions audiovisu-
als, no pot ser que la feina es derivi a 
Barcelona... 

 
- Per què ha escollit aquesta enti-
tat? 
- Perquè un cosí meu amb Síndrome 
de Down hi va entrar, i des de llavors 
tota la família tenim vincle amb AS-
TAFANIAS.  

 
- Hi ha una paraula que la defineixi? 
- Perfeccionista. Ho sóc molt i en tots 
els aspectes. Tot i que a vegades pot 
ser un desavantatge... 

 
- On es veu d’aquí a 30 anys? 
- [Riu.] Em veig treballant igual. No 
em veig jubilada mai, la meva feina 
m’encanta. Per què has de deixar de 

fer una cosa que t’agrada? És una feina 
passional, a banda de vocacional.   

 
- Què és la Watermelon Pool? 
-Jo no la coneixia, sincerament. El Fe-
riante em va ‘liar’ i la vaig descobrir. És 
diversió total. Així que vaig veure els 
vídeos vaig decidir apuntar-m’hi. A 
més, és una bona iniciativa des del 
punt de vista social.  

 
- Si surt seleccionada, es llençarà a 
la piscina amb disfressa o amb ba-
nyador? 
- Amb disfressa, perquè em puc fer la 
que vulgui. Serà cridanera i destacarà 
molt. Tinc bastants fronts oberts...

‘No em veig jubilada mai, 
m’encanta la meva feina’

-
stu

8


