
És el festival degà de la Costa
Brava, i l’any vinent bufarà 50 es-
pelmes. Però que aquesta edició de
Porta Ferrada sigui «un preàmbul»,
en paraules del seu director Albert
Mallol, no implica que en temps de
crisi no s’hagin invertit esforços per
presentar un cartell «competitiu»
que suma artistes internacionals
d’estils molt diversos a noms de
casa, dansa, teatre, propostes clàs-
siques i espectacles infantils. 

Així doncs, la marca de l’eclec-
ticisme que sempre ha caracterit-
zat el festival guixolenc seguirà
sent-ne bandera del 21 de juliol al
20 d’agost. Com sens dubte, en serà
un dels seus principals atractius:
l’ex-Roxy Music Bryan Ferry, que
oferirà a l’Espai Port el seu únic
concert a Espanya. Hi actuarà en
el marc de la seva gira Olympia
Tour, on repassa èxits com You can
dance o Slave to love acompanyat
d’una gran formació («hi haurà
una vintena llarga d’artistes a l’es-
cenari, entre la banda i els col·la-
boradors», segons Mallol).

En l’apartat internacional tam-
bé hi destaca la presència del can-
tant i guitarrista anglès Lloyd Cole,
acompanyat de l’Small Ensemble
format per  Mark Schwaber (gui-
tarra acústica i mandolina) i Matt
Cullen (acústica i banjo). Aquest
serà precisament el concert que in-
auguri el festival, el 21 de juliol al
Teatre - Auditori. 

A la ja anunciada per Diari de
Girona Cyndi Lauper (que hi can-
viarà de registre interpretant clàs-
sics del blues), també cal afegir-hi
els Return To Forever, que encap-
çalats pel mític Chick Corea hi
actuaran el 28 de juliol; dos dies
després hi serà el no menys mític
Gilberto Gil, presentant el seu tre-
ball For all acompanyat d’una
banda amb ple sabor brasiler. 

El gospel tindrà dues nits per llu-
ir-se; una anirà a càrrec de la gran

dama Marvis Staples, i l’altra
comptarà amb American Spiritu-
al i de la Barcelona Jazz Orquestra,
que duran fins a Sant Feliu Una nit
a Broadway.  

950.000 euros de pressupost
Aquesta combinació d’estils tam-
bé es deixarà sentir en l’alineació
dels nacionals, atès que hi ha es-
pai per a tots els gèneres i edats.
Des de la veterania de Luz Casal i
Raimon, que fa uns mesos va pu-
blicar el seu nou Rellotge d’emo-
cions, com una aposta per dur un
públic  més jove fins a l’Espai
Port: els Love of Lesbian, que tot i
closa la seva gira del 1999 (o cómo
generar incendios de nieve con
una lupa enfocando la luna), es re-
uniran en exclusiva el 22 de juliol
per repassar els seus èxits.

La dansa tindrà tocs literaris, ar-
ran de l’adaptació que ha fet la
companyia Antonio Gades del Fu-
enteovejuna de Lope de Vega; i pel
que fa a l’oferta teatral, els «rein-
cidents» Comediants hi presenta-
ran el seu nou espectacle, Persè-
fone - Variétés Mortals. En aquest
gènere escènic també s’hi em-
marca una potent proposta in-
fantil basada en el popular Geró-

nimo Stilton, un personatge que
Mallol va alabar en tant que «ha re-
tornat el gust per la lectura a nens
i nenes d’entre 8 i 12 anys». 

En total, es tracta de 16 pro-
postes concentrades en un mes, a
banda de l’Espai Clàssic que es re-
força i s’inaugura amb l’espectacle
Maquinofòbia pianolera de Carles
Santos i CaboSanRoque. Aquest
programa comprèn set propostes

de música clàssica i un cap de
setmana dedicat a la cobla.

El pressupost, tot i que el festi-
val ja fa «dos o tres anys» que acu-
sa la crisi (en paraules del primer
tinent d’alcalde de Sant Feliu, Mi-
quel Lobato), s’ha mantingut en
uns 950.000 euros, com en l’edició
anterior. La voluntat també ha es-
tat oferir preus assequibles, que os-
cil·len entre els 20 i els 55 euros.
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ciència Els robots submarins seran
més «intel·ligents» gràcies a uns
algoritmes desenvolupats a la UdG
aquests invents tindran més capacitat de desenvo-
lupament autònom i per tant, no dependran tant de
l’acció humana exterior. 47

Cultura i Societat
espectacles | ciència  | tendències  | tradicions  | fets i gent  | cinema | televisió

cinema El festival de Canes acull la
presentació de «La conquête», un film
que ficciona l’ascens al poder de Sarkozy
durant la jornada d’ahir es va estrenar una ferma candidata a
palmarès, la nova pel·lícula de lars von trier, que compta amb
Kristen dunst i charlotte Gainsbourg al repartiment. 46

lloyd cole
Dijous 21 de juliol. teatre - auditori
municipal € 35 €.

Espectacular doblet
Va debutar al món de la música el

1984, amb la seva banda the
commotions. les seves atmòsferes
acústiques i tocs de folk l’han fet
popular arreu del món; ara presenta
el seu treball Writers retreat!



Bryan Ferry, Gilberto
Gil, Lloyd Cole i Chick
Corea se sumen al
cartell de Porta Ferrada

La ja anunciada Cyndi Lauper també serà en
un festival en vigílies del seu 50è aniversari


bryan ferry
Dimecres 10 d’agost. espai port. €
entre 35 i 55 €.

Tot un dandi a l’escenari
el cantant i músic va assolir la

fama mundial als 70 com a líder de
roxy music. després de la dissolució
de la banda (reunida puntualment),
ha continuat una exitosa carrera en
solitari, on ara presenta olympia.



gilberto gil
Dissabte 30 de juliol. espai port €
entre 35 i 55 €.

De la samba al ministeri
Va néixer a salvador de bahía, i

allà va créixer envoltat de sons
africanistes i tradicionals. la seva
conscienciació política el va dur fins
al ministeri de cultura del govern
lula, sense deixar mai la música.



g el proGrama complet del FestiVal

artista descripció dia i preu

lloyd cole en exclusiva a catalunya, amb l’small ensemble dijous 21 juliol, 35 €

loVe oF leSBIAN l’última oportunitat de veure la formació en aquesta gira divendres 22 juliol, 20 - 30 €

cyNdI lAUPeR la diva dels 80 es passa als clàssics del blues dissabte 23 juliol, 35 - 55 €

mAVIS STAPleS la llegendària dama del gospel presentarà nou disc diumenge 24 juliol, 25 - 45 €

lUdoVIco eINAUdI el pianista encapçala la música clàssica contemporània dimecres 27 juliol, 30 - 40 €

ReTURN To FoReVeR chick corea lidera la banda de clarke, White, ponty i Gambale dijous 28 juliol, 35 - 55 €

gIlBeRTo gIl directe des del brasil, en exclusiva a catalunya amb For all dissabte 30 juliol, 35 - 55 €

cARleS cASAS el pianista és molt popular per les seves composicions per al cinema dilluns 1 agost, 25 €

PegASUS berlín és una coproducció amb el Festival de Jazz de barcelona dilluns 1 agost, 25 €

BRyAN FeRRy l’única actuació a tot l’estat dins de l’olympia tour dimecres 10 agost, 35 - 55 €

lUz cASAl la cantant actuarà acompanyada de vents, teclats i cordes dijous 11 agost, 35 - 55 €

NIT goSPel - AmeRIcAN SPIRITUAl una nit a broadway amb la barcelona Jazz orquestra divendres 12 agost, 25 - 45 €

geRoNImo STIlToN «el musical del regne de la fantasia» diumenge 14 i dilluns 15 agost, 25 - 35 €

comedIANTS la companyia estrena a catalunya persèfone dimecres 17 agost, 25 - 45 €

RAImoN una de les veus més mítiques en català, presentant disc dijous 18 agost, 25 - 35€

comPANyIA ANToNIo gAdeS el ballet presenta Fuenteovejuna, inspirat en lope de Vega dissabte 20 agost, 25 - 45 €

Font: 49è Festival de la porta Ferrada ddG

Sense desmerèixer un cartell
«tan competitiu com sem-

pre», segons el director del festi-
val, la trobada d’enguany té la mi-
rada posada en el 2012, quan arri-
barà al seu 50è aniversari. La d’a-
quest juliol i agost es vol que sigui
«una porta d’entrada d’una edició
que tindrà un abast molt més
gran», i que s’està preparant «des
de fa mesos», com va confessar
ahir Mallol a la roda de premsa. Ja
es va avançar que probablement
quan es faci la valoració d’aquesta
edició ja es puguin avançar alguns
detalls d’aquest aniversari, que es
vol allargar «en un període molt
més ampli». De tota manera, Mallol
ja va anunciar que s’haurà de bus-
car la manera d’allargar en el
temps el festival «en escenaris
que no siguin tan cars de mante-
nir» com l’Espai Port. barcelona | M. P.
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Amb la mirada
posada al 2012

Totes les actuacions del 49è Festival de la Porta Ferrada
repartides entre el teatre - auditori municipal i l’espai port


