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Fele Martínez vol ser Woody Allen

Aleix Perdigó
BARCELONA

Fele Martínez arriba als escenaris amb una de les més exitoses comèdies de Woody Allen,
'Sueños de un seductor', que aterra al teatre Novedades de Barcelona a partir del dia 2 de març.

La fugaç visita a Barcelona, que s'acabarà el dia 14, s'emmarca dins la gira de l'obra que es va iniciar el
23 d'octubre a Madrid. Coneguda, sobretot, per la seva adaptació cinematogràfica, Sueños de un
seductor va ser originàriament escrita en format teatral i va ser representada a Broadway durant dos
anys pel mateix Woody Allen amb Diane Keaton.
A l'obra, com en gairebé tots els guions del cineasta novaiorquès, hi apareixen les seves obsessions
característiques com el sexe, la psicoanàlisi, la timidesa i la dificultat per comunicar-se amb l'exterior. El
personatge que interpreta Fele Martínez recorda la mateixa persona de Woody Allen, sempre present
en els seus propis textos amb el prototip de l'antiheroi. "És impossible que interpretant el personatge
d'Allan Fix no et comparin amb Woody Allen. Tot i així, he intentat fer el possible per portar-lo al meu
terreny", afirma l'actor. Dirigida per David Ottone en una versió de Juan José Arteche, l'obra respecta en
la majoria d'aspectes el text original adaptant-lo al temps actual però sense moure l'acció de Nova York.
Fele Martínez és més conegut pels seus papers cinematogràfics, com Tesis i Abre los ojos, d'Alejandro
Amenábar, i La mala educación, la darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, de pròxima estrena. Al seu
costat, un nodrit grup de personatges interpretats per Mar Bordallo, Paco Churruca i Vicente Colomar,
entre d'altres, constitueixen el contrapunt d'aquest protagonista neuròtic, amb el qual aconsegueixen
dibuixar una comèdia d'humor i ironia.

FRANCESC MELCION / Mar Bordallo i Fele Martínez interpreten un text de Woody Allen
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