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e sobre todo a ti.

A Santi todo lle sae mal. El procura 
comportarse coma os demais, ten ilusión 
por ir á escola coma todo o mundo, por 
ter un traballo coma todo o mundo e 
casar cunha rapaza coma todo o mundo, 
pero sempre  sucede algo que acaba 
deixándoo con cara de parvo. É certo que 
ten unha tendencia a estar sempre nas 
nubes. E ás veces queda parvo mirando a 
ningures. E pensa: “Que fago eu aquí... 
coma un imbécil”. Así que un día decide 
mirar atrás na súa biografía para ver de 
buscarlle o sentido ás cousas, e 
remóntase ao momento mesmo da súa 
concepción e aínda máis, a cando só 
existían un espermatozoide algo parvo 
e un óvulo despistado, e comeza a 
falalo todo desde o principio ata o 
preciso momento en que llo conta 
ao público. 

Este traballo cos clásicos está 
vinculado directamente á nosa 
relación co espectador. O noso 
obxectivo é divertilo. Non só entretelo. 
Non só contarlle historias que os nosos 
antepasados aínda queren 
transmitirnos. Non só amosarlle o 
castelán no seu esplendor. Nestes 
momentos, para case calquera de nós 
é máis doado vivir os clásicos que 
lelos. Ou sexa, o Teatro. Non é só 
que pensemos que os clásicos son 
divertidos. É que, en moitas 
ocasións, se non son 
divertidos, é que non 
son clásicos.



Contar
CELSO SANMARTÍN

Me tengo Contento
RIKI LÓPEZ

15 de abril, 20:30 h
Café Teatro do Pazo da Cultura

22 de abril, 20:30 h
Café Teatro do Pazo da Cultura

Singular, Festival do Monólogo 
Teatral nace co obxectivo de potenciar 
as propostas dramáticas unipersoais. 
O soliloquio forma parte da historia do 
teatro desde os seus inicios, 
xeralmente en accións dramáticas que 
formaban parte de propostas corais. A 
mediados do século XX desenvólvense 
monólogos dramáticos asociados á 
vangarda teatral. A finais do século 
XX explota como fenómeno de masas 
o monólogo cómico que conta cunha 
popularidade que fai habitual o 
desexado cartel de “Non hai 
localidades!”.

Singular pretende unir a tradición 
teatral, a innovación dramatúrxica e 
os alicerces básicos do exitoso 
monólogo humorístico. Unha liña 
combinada de traballo atractiva para 
todo tipo de público. Esperamos poder 
contar co público habitual do teatro e 
con esa nova audiencia que asocia os 
seus primeiros achegamentos ao 
mundo da cultura a través das 
propostas cómicas. 

"Contar" é o meu oficio, e tamén é a 
palabra que teño na boca cada vez que 
subo a un escenario coa claridade de que 
comparto un saber que practicamos todos, e 
non algunha vez senon toda a vida, porque 
non contar sería tanto coma non convivir, e 
polo tanto, en positivo, contar é convivir. 
Contar para que os mais te teñan en conta

O humorista cantador Riki López volve aos 
escenarios máis larapetas e espontáneo ca nunca. 
Algúns aspectos característicos dos seus 
monólogos son a autocrítica, o reírse de si 
mesmo, a sua torería no escenario e a sua  
complicidade co público da sala. Novas e 
hilarantes cancións cómicas impregnadas de 
autocrítica e costumismo (sen descoidar a 
revisión dalgúns dos seus clásicos), forman os 

piares onde se alza a maraña de 
intelixentes monólogos deste sinxelo, 

xenuíno e esmendrellante 
espectáculo.

MÁIS INFORMACIÓN
Segue a actualidade do Festival en:

PREZOS

1—22 de
abril 2016, 
Pazo da Cultura 
de Narón

Público xeral: 9,50 €
Abonados, Carné Xove ou 
de Estudante (ata 25 anos) 
e Desempregados: 6,65 €

www.padroadodecultura.es
facebook/padroadodeculturaconcellodenaron
@culturanaron


