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Andreu Buenafuente, humorista, productor, dirigeix el Singlot Festival

ALBERT LLADÓ
Barcelona

Deixaespaiperaldub
te i el preocupa con
nectar els punts amb
l’herència rebuda.
AndreuBuenafuente

(Reus,1965)nohapermèsquelapa
rafernàlia de l’ofici fagociti la seva
curiositat. Inquiet i observador, ara
el productor d’El Terrat dirigeix
Singlot, un festival d’humor que es
faràelsdies28,29i30dejuliolaSant
Feliu deGuíxols, dins la programa
ciódelPortaFerrada.

Podria semblar estrany un
festival d’humordinsun festival
demúsica.Peròavostèlamúsica
sempre l’ha interessat. Als seus
late shows l’acompanyen or
questres , i va fer aquell progra
maderàdio,L’illadelsmosquits.
M’agradamoltlamúsica.Totselste
mes de la banda del programa els
proposo jo. De fet, Singlot prova
d’obrir una mica més els focus. De
fet,elsfestivalss’estantransformant
contínuament. Crec que és positiu.
Sino, totésmassamonolític.

Ha decidit anomenar el festi

valSinglot.Coml’humor, el con
ceptetémoltdefísic.
Sócpatològicguardantnomsiidees.
Tinc una col∙lecció de llibretes que
algun dia un psicoanalista haurà
d’analitzar. Tenia guardat el con
cepte de Singlot des de feiamolt de
temps. Em sembla molt
interessant el factor imprevisible
delsinglot,queésgairebémuscular,
espasmòdic.Riureésunamicaaixò,
sí.

Abandadelaprogramacióper
al públic general, la trobada té la
voluntat de descobrir nous ta
lents i organitzar jornades pro
fessionals. Andrés Lima impar
teix, per exemple, una master
class que ha titulat La qualitat.

ACatalunyaesfangransfestivalsde
tota mena. El que nosaltres volíem
no era programar únicament. Per
tant, el festival haviad’anarmésen
llà, oferir una certa unitat. Com si
tingués una línia editorial. La pota
de producció pròpia i les jornades
professionals van molt en aquest
sentit.

Es tracta de la segona edició.
De la primera va néixer la que
s’ha convertit en la primera
producció pròpia, un espectacle
deMarcMartínez iÁlvaro Cer
vantes.
Les jornades professionals són de

lescosesmésboniquesquehemex
perimentat. El primer any va
ser molt emocionant. La gent es
va posar a plorar escoltant Leo
Bassiexplicantlasevavida.Ensvam
adonarquehavíemdecontinuarper
allà. I, malgrat les limitacions eco
nòmiquesquesemprehiha, teníem
clarqueunfestivalhadeproduir.

Parlant de Bassi, en aquesta
ediciótambélliurenperprimera
vegada el premi honorífic Sin
glot. I ho fan reconeixent un bu
fóde llarguíssimatrajectòria.
SócmoltfandeBassi.Ésunhomeen
lasevaplenitud.Sercontemporanis
de Bassi ens obliga a escoltarlo. I a
reconèixer la seva feina. Més enllà
de la provocació i el soroll, és un in

tel∙lectual. Al∙lucines quan parla de
circ, de les religionsode la condició
humana.Ésmoltgran.

Són tres dies per passars’ho
bé, però, segons afirma, també
“per reflexionar”. Creu que la
universitat no ha estudiat prou
l’humorcomacreacióartística?
No ho sé. Potser val més que no se
n’ocupi gaire. L’humor és anarquia,
noesdeixadomesticar. Fins i totno
ésfàcilteoritzarsobreeltema.Perla
seva pròpia naturalesa, és íntim, és
imprevisible. Sóc partidari de no
grapejarloenexcés.Calprotegirlo
perquè faci la sevavida,però jaestà.

JohnnyCarsondeiaquenohihares
més avorrit que parlar de debò de
l’humor. Cal practicarlo més que
teoritzar sobre el tema. Passa com
ambelsexe.

Antonio Machado deia que
“l’alegria consisteix a tenir salut
ielcapbuit”.
Machado retrata la felicitat dels
ximples. De vegades pensar tot el
dia, veure tot el perímetre de risc i
d’injustícia,noetpermetserfeliç.La
veritatésqueavuinoésfàcildescon
nectar.Noméscalposar lateleper...

Per comprovar, com sostenia
Sigmund Freud, que “la prova
més clara que hi ha vida intel∙li
gentenaltresplanetesésqueen
caranohanvingutavisitarnos”.

Ésunafrasefantàstica.Potsersíque
somintel∙ligents,peròsommoltpoc
llestos. Només cal mirar el món.
Com ho podem fer tan malament?
CompotguanyarTrump?

Noensposempessimistes.Ri
cardoDarínconsideraque“l’hu
mor és un bàlsam que ens per
met sobreviure i resignificar les
coses”.
Estic enamorat heterosexualment
de Darín. Personifica l’actor que,
sentungranprofessional,saptreure
ferroalescoses.TotelquediguiDa
rínhosigno.

La veritat és que amb els
atemptats a Charlie Hebdo vam
tornar a ser conscients que l’hu
mor és el que més molesta els
dogmàtics. A Singlot acullen un
espectacle de Teatro del Barrio
en què es parla de lamonarquia.
Hemsuperatcerts tabús?
Nohotincclar.Detectoquel’Estat, i
fins i totunapartdelasocietat, sem
pre intenta controlar d’alguna ma
nera l’humor. I això és inviable.
L’humorencaraés incòmode. I està
molt bé que sigui així. No ens
podempensar que tota la feina està
feta. Es tracta d’una tasca diària.
Semprepassencosesqueensfanre
trocedir.

ComambTwitter ielscomen
taris de Guillermo Zapata quan
encara no era regidor. Confo
nemincorreccióambdelicte?
Exacte. I no ho podem permetre.
L’humor és el més punk que hi ha.
La correcció política ha fet molt de
mal. De vegades l’humor ha donat
unapuntadadepeua laconsciència
política i després s’ha vist obligat a
demanar disculpes. Qui ha d’estar
sota la lupa són altres individus. Els

còmicsnosomelsenemics.
Recordaelprimerqueelvafer

riure? Quan es va adonar que
l’humor seria fonamental en la
sevavida?
Elmeupare eraunpaiomolt diver
tit. Vivíemuna incomprensible ale
gria. Veníem d’una postguerra, en
ple franquisme. Sempre al∙lucino–i
més amb els anys– de com la meva
família s’havia aïllat de tot això. Les
meves tietes es disfressaven, canta
ven, ballaven... A la seva manera,
m’estaven dient que l’humor era
molt important.

Crecque al seupare li agrada
va molt un humorista en con
cret.
Emdeiaquehaviademirarcapa Jo
an Capri i la sèrieDoctor Caparrós.
Igual que hi ha pares que et fan ser
del Barça, elmeupare emva fer ser
delacomèdia.

Com entrena la seva mirada
per trobar enel seudia adiama
terial humorístic on aparent
mentnon’hiha?
Comquehe fetuntipusdecomèdia
gairebé biogràfica, costumista, em
surten coses als monòlegs que en
principinofeiengràcia,peròqueen
elcontextfanriure.Elquenoésobvi
és el més interessant. Tot és comè
dia.c

ANA JIMÉNEZ

Feiatempsque Buenafuenteguardavaelconceptedesinglot:“Emsembla interessantel factor imprevisibledel singlot; riureésunamicaaixò”

“L’humor és anarquia,
no es deixa domesticar”
AQUESTA SETMANA A SANT FELIU

Elproductord’El
TerratdirigeixSinglot,
el festivald’humorque
inclouPortaFerrada

LA IDEA DE SINGLOT

“Novolíemnomés
programar; el festival
haviad’anarmésenllà,
oferirunacertaunitat”

ENTREVISTA

TEORITZAR SOBRE L’HUMOR

“Ambl’humorpassa
comambelsexe:cal
practicarlomésque
teoritzarsobreeltema”

L ’ESPÈCIE HUMANA

“Potser sí que som
intel∙ligents, però
molt poc llestos: com
pot guanyar Trump?”

EL TABÚ DE LA MONARQUIA

“Detecto que l’Estat
sempre intenta
controlar d’alguna
manera l’humor”

LA CORRECCIÓ POLÍT ICA

“Qui ha d’estar
sota la lupa són altres
individus; els còmics
no som els enemics”


