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QUI ÉS DAVID SAS? 

 

David Sas és còmic monologuista des de l’any 2009, amb més de 1200 actuacions en el 

territori català en tots els diferents circuits existents de comèdia de Catalunya i sortint a 

fer circuits també a la Comunitat Valenciana i a l’Aragó ja què actua en català i/o en 

castellà. 

Còmic català de terres pre-pirinenques lleidatanes, amb humor àcid, satíric, per adults, 

però a la vegada practica una comèdia molt familiar i quotidina.  

L’any 2010 crea el seu primer espectacle d’una hora, (fins aleshores va anar fent 

concursos i actuacions de petit format), anomenat “X, porno? No, empat!” fent més de 

300 actuacions. L’any 2013 crea la seva segona obra “Banco de Risas” arribant a estar 

en cartellera en el Teatreneu de Barcelona durant 15 setmanes amb una valoració i 

acceptació excel.lent per part del públic i amb el qual gira durant tres anys amb unes 

600 actuacions i alternant amb el tercer títol “Qué raro es todo”.  

Arribat l’any 2015 estrena un espectacle en català “Comèdia amb accent” amb el qual 

revoluciona una miqueta el mercat de monòlegs a Catalunya, fent 70 actuacions en 

només tres mesos! 

Aquell mateix any comença a fer radio LA RISA SE DESGRAVA, programa que emet en 

tres dials diferents. 

David Sas torna al Teatreneu de Barcelona amb l’espectacle “Que raro es todo” del 

que també hi està 12 setmanes més en cartellera del mateix Teatreneu amb una 

valoració mitja al portal d’entrades d’atrapalo.com de 9 sobre 10 i a banda segueix 

girant per tota Catalunya amb “Comèdia amb Accent”. 

Aquest passat 2018 ha  tornat a estar en cartellera en el Teatreneu de Barcelona amb 

la companyia “ELS 4 BARRES” del que ell és co-productor i també amb “CAMÍ DE 40”, 

la versió més teatral del mencionat “Comèdia amb accent”. Un 9’2 sobre 10 és la 

valoració mitja que el públic li ha deixat a Atrapalo.com. 

Teatres, sales de festa, festes majors, locals, empreses... Qualsevol lloc on hi hagin ganes 

de riure hi ha cabuda per David Sas. Humor 100% canalla, 100% veritat i 100% humà. 

Total; Riures al 300%. 
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DE QUÈ TRACTAN ELS MONÒLEGS DE DAVID SAS I PER A QUIN TIPUS DE PÚBLIC SÓN? 

 

David Sas practica un humor per adults, humor de nit. Canalla, descabellat i sense pèls a 

la llengua. I a més té una gran capacitat per improvitzar i interactuar amb el públic fent 

que aquella nit l’actuació quedi més viva i fresca. 

Ara bé; Depenent d’on hagi sigut contractat s’adapta a la circumstància. Inclús pot 

arribar a personalitzar el text pel esdeveniment. 

EMPRESES, BARS, LOCALS DE NIT, FESTES MAJORS, TEATRES, FESTES PRIVADES, 

cada lloc intenta portar un text, dins de tots els que té, que s’adapti al moment. 

La base i la fórmula que fa servir per fer riure és molt senzilla; Agafar coses del dia a 

dia i mostrar la part més ridícula de la mateixa. Ell és dels que creu que l’humor és la 

suma entre la veritat i el dolor. No falla mai!! 

Les relacions de parella, la vida amb els pares, el marxar de casa, el tenir fills, 

l’evolució del temps, el com ha canviat tot i les seves misèries (i les dels demés) són temes 

que donen per hores i hores d’històries rocambolesques i plenes d’humor. 

La iaia, la tieta, el tiet, tots es poden veure reflexats en qualsevol moment de les 

actuacions. 
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FITXA TÈCNICA 

 

TÍTOLS: CAMÍ DE 40/QUE RARO ES TODO/COMÈDIA AMB ACCENT 

ARTISTA: David Sas 

PRODUCTORA I MANAGEMENT: David Sas  

FORMAT: Monòleg d’humor. 

DURADA MONÒLEGS: 70min. Aprox. (CAMÍ DE 40 – 80min) 

TIPUS DE PÚBLIC: Preferiblement adult. 

NECESSITATS TÈCNIQUES DE SO*: Consultar a info@davidsas.cat 

*En cas d’espais de mitjana capacitat la part tècnica de so pot anar a càrrec 

de la productora.  

NECESSITATS TÈCNIQUES DE LLUM: Consultar a info@davidsas.cat 

CARTELLS I PUBLICITAT: Demanar arxius originals a productora o a 

distribuïdora. 

CONSUMIBLES: Aigües petites fredes i cafè. 

CONTACTE i CONTRACTACIÓ:  Tel. 665 970 956   

Correu electrònic:  info@davidsas.cat 

WEB ARTISTA: www.davidsas.cat 

PREUS I CONDICIONS: Contactar al 665 970 956 o al mail 

info@davidsas.cat 

 

 

 

 

 

 

-DAVID SAS- 

mailto:info@davidsas.cat
mailto:info@davidsas.cat
file:///C:/Users/David%20Sas/Dropbox/Monòlegs%20i%20comedia/Comèdia%20amb%20accent/info@davidsas.cat
file:///C:/Users/David%20Sas/Dropbox/Monòlegs%20i%20comedia/Comèdia%20amb%20accent/www.davidsas.cat
file:///C:/Users/David%20Sas/Dropbox/Monòlegs%20i%20comedia/Comèdia%20amb%20accent/info@davidsas.cat


 


