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O’Dogherty 
inaugura el 
cicle Variety 
3L’actor presenta un xou basat
en el seu disc ‘El amor es Pa Ná’ 

MARTA CERVERA
BARCELONA

E
l polifacètic Alex O’Do-
gherty inaugurarà el di-
jous 26 de maig el cicle Va-
riety al teatre Condal amb 

un xou elaborat entorn al seu nou 
disc El amor es Pa Ná. Les cançons 
d’aquesta tragicomèdia rock nar-
ren la història d’un home que ha 
perdut la fe en l’amor. Focus, pro-
motora que gestiona el teatre del 
Paral·lel, aspira a donar un nou en-
focament al recinte amb vuit espec-
tacles d’humor, música i circ fins a 
finals de juliol. El Condal limitarà 
el seu aforament a 400 persones i 
acostarà l’escenari al públic per 
adaptar-se a un tipus de propostes 
que requereixen interacció amb 
l’espectador. 
 Després d’O’Dogherty, l’únic ar-
tista que estarà en cartell dues set-
manes, se succeiran espectacles ja 
vistos a Catalunya o fora, de dijous a 
diumenge. «Aspirem a portar com-
panyies estrangeres en el futur i po-
der pogramar més espectacles. De-
pendrà de com surti aquesta prime-
ra experiència», va destacar Jordi 
González, vicepresident d’Art i Con-
tinguts de Focus.
 

DIVERSES REPOSICIONS / Els mesos d’es-
tiu són els més difícils per als tea-
tres. Les propostes artístiques selec-
cionades no acostumen a entrar en 
el circuit teatral habitual. I hi ha di-
verses reposicions d’espectacles 
«molt frescos» i pensats «per a un 

públic ampli». Diversiones originales, 
un concert de veus a cappella amb 
molt d’humor a càrrec del grup ara-
gonès B Vocal es veurà del 9 a l’11 de 
juny. L’humor i la música també 
són presents en l’aclamat PaGAGni-
ni, una paròdia de la música clàssi-
ca, del 27 al 31 de juliol; el premiat 
Be God Is, del 28 al 30 de juny i Gui-
llem Albà&La Marabunta, una esbo-
jarrada festa amb molt de ritme, del 
8 al 10 de juliol. Albà també firma la 
direcció de Garbuix, aclamat espec-
tacle de circ contemporani protago-
nitzat per dones que es veurà del 17 
al 19 de juny.
  Dues propostes del veterà grup 
madrileny Yllana completen la pro-
gramació. Primer arribarà 666, un 
clàssic del teatre visual (del 15 al 17 
de juliol) i el seu últim èxit Brokers 
(del 20 al 24 de juliol), sobre l’ab-
surd món de les altes finances.
 

‘CAIGUTS DEL CEL’, AL GOYA /  De cara a la 
temporada que ve, Focus continua-
rà amb el canvi d’imatge del Con-
dal. Esperen posicionar-lo com a re-
ferent del teatre d’humor i musi-
cals «de qualitat» a la ciutat. Variety 
apunta les noves línies de progra-
mació. «Començarem la temporada 
que ve amb una comèdia catalana i 
estem preparant dos musicals de 
format mitjà, també de producció 
catalana», va dir González. Per una 
altra part va avançar que Caiguts del 
cel, el gran èxit d’aquesta tempora-
da al Condal, es reposarà al Teatre 
Goya a partir del curs que ve. H

AL tEAtrE coNdAL

33 Alex O’Dogherty, en un moment de l’espectacle ‘El amor es Pa Ná’, que interpreta al Condal. 

CANTADES D’HAVANERES
DEL 20 AL 22 DE MAIG

20-maig-16.  21.00. MOLLERUSSA. PLA D'URGELL. Lleida. Teatre l'Amistat. Grup: PEIX FREGIT.
20-maig-16.  23.59. RIUDELLOTS DE LA SELVA. LA SELVA. Girona. Havaneres. Grup: PORT BO.
21-maig-16.  14.00. FORALLAC. BAIX EMPORDÀ. Girona. Jardins de l'Empordanet. Grup: 

VORAMAR.
21-maig-16.  16.00. LA BISBAL DEL PENEDÈS. BAIX PENEDÈS. Tarragona. Sala Gran Casa Cultura. 

Grup: VELES I VENTS.
21-maig-16.  18.00. BARCELONA. BARCELONÈS. Barcelona. Les cotxeres de Sants. Grup: PORT BO.
21-maig-16.  20.00. L'HOSPITALET DE L'INFANT. BAIX CAMP. Tarragona. Auditori. Grup: VENT 

FORT.
21-maig-16.  21.00. SANT FELIU DE GUÍXOLS. BAIX EMPORDÀ. Girona. Fira Marinera. Grup: LES 

ANXOVETES.
21-maig-16.  22.00. BADALONA. BARCELONÈS. Barcelona. Barri Dalt la Vila. Grup: BERGANTÍ.
22-maig-16.  16.00. MONTGAT. MARESME. Barcelona. Festa del Barri a la Placeta. Grup: LA VELLA 

LOLA.
22-maig-16.  19.00. BLANES. LA SELVA. Girona. Els Pins. Grup: CABOTATGE.
22-maig-16. 20.00. BADALONA. BARCELONÈS. Barcelona. Plaça del Sol. Grup. VORAMAR.


