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Manu Guix ofereix a piano sol 
un repàs de la seva trajectòria
>  El músic també interpretarà un recull de grans èxits nacionals i internacionals

Pamela Navarrete 

l músic Manu Guix no 
és cap desconegut per 
al públic terrassenc, 
tant per la seva activi-
tat més mediàtica -es-

pecialment en el si del programa te-
levisiu “Operación Triunfo” com per 
la seva activitat dins el món dels 
musicals. Tanmateix el músic no ha 
descuidat la seva faceta com a can-
tautor, un espai que és el que més 
llibertat li dona a la seva creativitat.. 
El músic va visitar a finals de 2018 
en Centre Cultural en el marc de la 
que ha estat la gira més multitudi-
nària de la seva carrera, i que va 
tancar el passat març de 2019 a Luz 
de Gas. 

El tour va incloure més de qua-
ranta concerts i es van comptabilit-
zar milers d’entrades venudes per 
presentar el seu disc “Després de 
tot” (Música Global). Aquest èxit in-
contestable es va arrodonir amb di-
versos sold out, el més cridaner dels 
quals, a la sala principal de 
Razzmatazz. 

Mesos més tard Manu Guix tor-
na als escenaris estrenant un nou 
espectacle a la sala d’actes del Cen-
tre Cultural. La seva oficina de ma-
nagement ha explicat que es tracta 
d’un grapat de concerts a piano en 
format acústic, “on repassarà la 
seva trajectòria discogràfica i tam-
bé interpretarà grans èxits d’altres 
artistes.” Amb aquesta proposta 

El músic Manu Guix, durant un concert al Centre Cultural. NEBRIDI ARÓZTEGUI

Guix vol fer gaudir el públic de la 
versió més íntima de la seva músi-
ca al costat del seu piano de cua. 

Després d’aquesta estrena, Manu 
Guix té previst visitar diferents es-
pais de tot Catalunya amb aquest 
format “on l’artista farà un repàs a 
tota la seva trajectòria discogràfica 
i també interpretarà grans èxits 
d’altres artistes nacionals i interna-
cionals”, s’insisteix des de la seva 
oficina. 

El músic ha fet 17 anys de trajec-
tòria, amb cinc discos en solitari. 

“Guix també ens sorprendrà amb 
versions de cançons populars en 
un concert de proximitat que li per-
metrà interactuar amb el seu pú-
blic fidel”, s’anuncia al text de pre-
sentació del concert a Terrassa, del 
qual s’han venut bona part de les 
entrades. 

Manu Guix va néixer el 8 de de-
sembre de 1979 a Barcelona i ha 
desenvolupat la seva carrera com 
a compositor, director musical i in-
tèrpret de forma paral·lela. 

La seva formació musical va co-

mençar l’any 1987 al Conservatori 
Municipal de Música de Barcelona 
i va continuar a l’Escola LIPA (Li-
verpool of Performing Arts), al Reg-
ne Unit. 

Fins a la data, la seva discografia 
inclou cinc treballs discogràfics en 
solitari, titulats “De Cabeza” (2003); 
“Manu Guix” (2005); “Onze Llachs” 
(2008), “Pas a Pas” (2012) i “Després 
de tot” (2017). 

La seva feina com a cantautor ha 
estat acompanyada d’una altra fa-
ceta, no menys agraïda, que és la 

seva activa participació en els mu-
sicals en els darrers anys, tant en 
qualitat de compositor, com de 
productor i director musical. 

A la seva biografia es destaca, en-
tre altres projectes, la seva condició 
de creador de “Què, el nou musi-
cal” (2008), així com la direcció de 
“Geronimo Stilton. El Musical del 
regne de la Fantasia” (2010-2011), 
“Grease, el Musical” (2011-2012) i 
“Priscilla, reina del desert” (2013-
2014). A més a més ha estat el com-
positor, director i productor de “El 
Petit Príncep, el musical” (2014), 
que va ser un dels musicals de més 
èxit i també es va poder veure al 
Centre Cultural. 

SHAKESPEARE 

D’altra banda, el músic ha presen-
tat, juntament amb Àngel Llàcer a 
la Sala Gran del Teatre Nacional de 
Catalunya, l’espectacle de Shakes-
peare, “Molt soroll per no res” amb 
cançons de Cole Porter. Aquesta 
proposta ha aconseguit mantenir-
se durant dues temporades conse-
cutives amb aforaments complets. 
Els seus últims musicals han estat 
“La Jaula de las locas” i “La Tienda 
de los Horrores”, aconseguint no-
vament un èxit important tant de 
crítica com de públic. Aquests tre-
balls en el món de les arts escèni-
ques han anat acompanyats de 
nombroses nominacions i premis 
en certàmens tan prestigiosos com 
els MAX o els Butaca. Paral·lela-
ment, també ha participat en diver-
sos programes de tele i ràdio, com 
el citat “Operación Triunfo.”. 

LES  DADES 

■ Espectacle “Un vespre amb Manu 
Guix” 
■ Lloc Centre Cultural 
■ Hora Divendres, a les 21.30 hores 
■ Preu  20 € 

La comèdia “Pel 
davant... i pel darrera”, 
ara pel Social Teatre
>  El grup estrena avui el seu muntatge

S. P. 

“Teníem ganes de dirigir una obra 
potent, i  ‘Pel davant... i pel darre-
ra’, que sempre ens havia agradat, i 
ens havia semblat una gran comè-
dia, ho és”, explica Oriol Salvador, 
codirector amb Xavi Gabarró del 
muntatge del Social Teatre d’aquest 
text de Michael Frayn, que s’estre-
na avui a la Sala de Dalt de l’entitat. 
El grup ha programat un total de 
nou funcions, en tres caps de set-
mana consecutius, els divendres i 
els dissabtea a les nou de la nit, i els 
diumengea a les sis de la tarda. 

També s’hi han decidit perquè 
“Pel davant... i pel darrera” és una 

obra “molt poc freqüent en el tea-
tre amateur. I realment muntar-la 
ens ha sigut un repte important. 
Hem estat tot un any preparant-la”. 
Perquè són dues hores (mitja part 
inclosa), amb nou personatges, i 
una escenografia que inclou mol-
tes portes que es tanquen i s’obren, 
estructures que giren i s’han de 
moure, atès que es tracta d’una co-
mèdia “de teatre dins el teatre”.  

EMBOLICS AL DESCOBERT 

Els personatges són uns actors que 
comencen i estan de gira represen-
tant un vodevil, i a mesura que pas-
sen els dies i les funcions, es veu el 
que succeeix al darrere de l’escena-

Els nou actors de “Pel davant...i pel darrera”, caracteritzats, durant un assaig. ROSA PASTOR

ri i els embolics que tenen entre ells.  
“Ha sigut una feinada, perquè a 

més a més la representem en una 
sala no massa gran”. El vestuari, a 
càrrec de Margarida Fabregat, tam-
bé s’ha hagut de pensar i treballar 
força, atès que cada indumentària 

resulta molt definidora del perso-
natge que la porta. 

Sunsi Borgunyó, Gemma Ferrer, 
Oriol Salvador, Gemma Vall, Jordi 
Ballarà, Ferran Dinarès, Júlia Roca, 
Bru Figueres i Arnau Salvador són 
els intèrpretes de “Pel davant..i pel 

darrera” en aquesta adaptació, que 
Oriol Salvador assenyala que ha vol-
gut ser fiel al text original i que bus-
ca fer riure al públic. Una barreja de 
joves del Social Teatre i veterans del 
grup de teatre de l’entitat del carrer 
de la Font Vella. 
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