
«No m’agrada ser un 
còmic complaent»
3Alex O’Dogherty es riu del desamor a ‘El amor es Pa Ná’

SONIA ÁVILA
BARCELONA

L’humor és per a Alex O’Dogherty 
una arma poderosa. No solament 
per brindar entreteniment, si-
nó per remoure emocions i pensa-
ments. Això és el que busca amb el 
seu nou espectacle, El amor es Pa Ná, 
que es complementa amb un disc 
d’idèntic títol. L’obra és un monò-
leg en què l’actor explica la història 
d’un home que ha perdut la capaci-

tat d’enamorar-se. Amb la presèn-
cia d’un pianista en directe, l’espec-
tacle (al Teatre Condal fins al 5 de 
juny) adopta com a guió les deu can-
çons del disc.
 El amor es Pa Ná parla de la sole-
dat, l’engany, el buit i la banalitat 
de les relacions humanes. Assump-
tes que l’actor aborda des del punt 
de vista d’un jove abandonat per la 
seva nòvia que es pregunta per què 
abans les parelles duraven dècades 

i ara són efímeres. Encara que l’ar-
gument sembla un drama, tot està 
explicat des de la ironia i la comici-
tat, ja que l’objectiu d’O’Dogherty 
és provocar «una reflexió digerible» 
sobre la condició humana. «Cada 
còmic té dret a fer el que s’estimi 
més; a mi no m’agrada ser un còmic 
complaent, m’agrada punxar, re-
moure, parlar de les conductes hu-
manes».
 L’actor i músic va començar a es-

COMÈDIA AL TEATRE CONDAL

criure cançons sobre el desamor fa 
una dècada, i ho va seguir fent fins 
a aconseguir un relat cronològic 
d’una desil·lusió, com un conte que 
va decidir portar a l’escenari. «La 

col·lecció de cançons s’ha conver-
tit en un espectacle teatral, a l’estil 
dels musicals. Si la gent escolta el 
disc després de veure l’obra, en tin-
drà una idea completa». H

33 Alex O’Dogherty, a ‘El amor es Pa Ná’, que interpreta al Condal.
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Marc Martínez recupera el 
seu passat rocker al Singlot
3L’actor i músic serà un dels plats forts del festival d’humor 
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BARCELONA 

L’
actor Marc Martínez 
descobrirà el seu ves-
sant còmic i musical en 
la segona edició del Sin-

glot Festival 2016, la mostra dedica-
da a l’humor (i no solament al mo-
nòleg còmic) que acull Sant Feliu de 
Guíxols del 28 al 30 de juliol. En la 
seva segona edició, el festival de la 
comèdia s’allunya de l’Espai Port i 
de la platja per concentrar-se en dos 
escenaris nous: Las Vegas, una anti-
ga sala de ball, i El Ginjoler, un pati 
a l’aire lliure a prop del monestir.
 «La primera edició va ser una pro-
va que va deixar molt bones sensaci-
ons, la idea que vam fer diana», ha 
assegurat Andreu Buenafuente, or-
ganitzador de la mostra juntament 
amb l’equip d’El Terrat. Aquest any 
se seguiran «provant coses noves» 
i s’atorgarà per primera vegada el 
premi Singlot d’Honor amb què es 
distingirà la carrera del còmic italià 
Leo Bassi.

EL GINJOLER / El Sommelier, un monò-
leg aromàtic al voltant del vi servit 
per Fermí Fernández, obrirà la mos-
tra al Ginjoler. Després, i en el ma-
teix espai, es representarà Be God Is, 
un divertit còctel de clown, música i 
acrobàcies d’Espai Dual, un trident 
de l’humor format per Oriol Pla, Jua-
net Blai i Marc Sastre. I tancarà Sin-
glot l’aclamat monologista Goyo Ji-
ménez amb By the way, xou amb què 
ja va triomfar a la Sala Barts i amb el 
qual recupera els passatges més di-
vertidíssims d’anteriors propostes i 

sEgONA EDICIó A sANT fELIu DE guíxOLs incorpora algunes novetats.
 Jiménez actuarà a Las Vegas, una 
antiga sala de festes amb aires de La 
Paloma barcelonina, on es concen-
trarà la resta del programa. El dia 
29 s’hi estrenarà Mal Martínez, una 
producció del festival selecciona-
da entre les propostes presentades 
l’any passat al mercat del Singlot, 
punt de trobada de creadors, pro-
ductors i exhibidors.

DESCONCERT TOTAL / «Encara que ac-
tuaré amb la meva banda, més que 
un concert serà un desconcert», afir-
ma el polifacètic Martínez, que ja 
ha aparcat l’assassí d’àvies de la sè-
rie Nit i dia. «Ara que he passat els 50 
torno a recuperar el meu passat roc-
ker. Fa 15 anys vaig llançar el meu 
primer disc, El bolero del Raval. Ara 
torno amb una altra banda i un re-
pertori més eclèctic, mestís».
 En el seu nou disc, Amor y hostias, 
hi ha des d’esclats punk fins a rum-
ba, va destacar Martínez, que entre 
cançó i cançó anirà desgranant la 
seva visió del món. «Em vaig fer ac-
tor perquè amb la música les coses 
van anar de millor a pitjor. Vaig co-
mençar tocant al Palau San Jordi 
per a 22.000 persones en un concert 
amb grups com Jarabe de Palo i Pe-
dro Guerra. Però vaig acabar tocant 
al Llantiol», confessa l’actor, al qual 
acompanyaran Marta Pérez (teclat), 
Miguel Casamayor (baix), Joan Esco-
fessis (bateria) i Àngela Cervantes 
(guitarra).
 De Madrid arribaran dues pro-
postes: El Rey, una producció de 
Teatro del Barrio ja vista al Teatre 
Lliure aquesta temporada, i Nano 
cabaret, d’Yllana. Interpretada per 
Alberto San Juan, Guillermo Toledo 
i Luis Bermejo, El Rey –que se cen-
tra en l’ascens al poder i l’abdica-
ció de Joan Carles I– no és una co-
mèdia encara que faci riure en certs 
moments. Nano cabaret, per la seva 
banda, està interpretada per Nata-
lia Calderón i Maxi Mendía i gira al 
voltant de Flo, una dona naïf i somi-
adora que busca l’amor autèntic.
 També cal destacar les jornades 
professionals, que es tancaran amb 
una classe magistral a càrrec del 
dramaturg, actor i director Andrés 
Lima. H

ALBERT BERTRAN / CLAUDIA SERRAHIMA

CARTELL D’uRMENETA Fermí Fernández (esquerra), Andreu Buenafuente i Marc Martínez (dreta), ahir.

‘BE gOD Is’ Un xou del trio Espai Dual.‘BY THE WAY’ Monòleg de Goyo Jiménez.
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