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Cultura i Espectacles
52è Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols

“Un cop superada la tran-
sició de l’any passat –un
viatge que va arribar a bon
port, en la professionalit-
zació de la gestió del festi-
val–, aquesta és l’edició de
la consolidació i l’estabili-
tat.” Ho va dir ahir el vice-
alcalde de Sant Feliu de
Guíxols, Pere Albó, per
presentar el 52è Festival
de la Porta Ferrada, a les
dependències que té el
Museu d’Història de Sant
Feliu al monestir. Aquesta
és la primera edició que
produeix la promotora
barcelonina The Project,
guanyadora d’un concurs
públic per adjudicar la ges-
tió del festival durant qua-
tre anys, que es va resoldre
fa poc més d’un mes. Com
va dir ahir Iñaki Martí en
nom de The Project, el seu
equip ha hagut de fer un
sobreesforç important per
elaborar la programació
del festival en tan poc
temps, però ha tingut un
bon aliat: la productora El
Terrat, que aporta a
aquesta programació el
seu segell d’humor i refle-
xió, amb la primera incur-
sió fora del teatre Barts de
Barcelona del cicle de con-
ferències Instint –amb
una conversa entre l’es-
criptor i cineasta David
Trueba i el periodista Jordi
Évole– i, també a l’Espai
Port, l’espectacle Nadie
sabe nada, amb el tàndem
infal·lible format per An-
dreu Buenafuente i Berto
Romero. El Terrat també
sortirà al carrer amb Co-
medy Corner, en què di-
versos monologuistes, al-
guns consagrats, altres

novells, passaran per
aquest espai urbà inspirat
en el Speaker’s Corner
londinenc, i també propo-
sa una activitat familiar,
Porta Ferrada Kids, amb
tallers de teatre, música,
audiovisuals i pintura, en
un inici d’agost per a tots
els públics amb El Petit Li-
ceu (Così FUN Tutte),
Blaumut i Macedònia.
L’apartat teatral inclourà
també El crèdit, de Jordi
Galcerán, amb Jordi Boi-
xaderas i Jordi Bosch, i la
dansa estarà representa-
da per Samsara, del Ballet
Víctor Ullate.

Com va destacar ahir el
director artístic del festi-
val, Albert Mallol, la Porta-
da Ferrada manté les se-
ves potes estilístiques: el
pop dels escocesos i ja clàs-
sics Belle & Sebastian i els
londinencs amb ànima
basca Crystal Fighters –en
tots dos casos, úniques ac-
tuacions de l’estiu a Cata-
lunya–, al costat dels gai-
rebé inevitables Els Amics
de les Arts i Sílvia Pérez
Cruz i Raül Fernández Mi-
ró, i de Malú, que actuarà
al Guíxols Arena de Vilar-
tagues, en el concert pre-
visiblement més multitu-
dinari del festival. Una de

les últimes incorporacions
al programa ha estat The
Original Blues Brothers
Band, amb alguns dels
músics que van acompa-
nyar John Belushi i Dan
Aykroyd. El capítol jazzís-
tic inclou el toc afrocubà
de Pedrito Martínez, l’ele-
gància de la reincident a
Sant Feliu Dee Dee Bridge-
water i La Locomotora Ne-
gra amb les veus convida-

des de Gemma Abrié, Sus-
anna Sheiman i Marina
Tuset.

Després que el pianista
guixolenc Josep Ribera de-
butés tot just l’any passat
a la seva localitat natal
després d’una llarga carre-
ra a l’estranger, ara recu-
pera el temps perdut i
aquest any hi torna per in-
terpretar La sonata per a
piano de Juli Garreta. El

violinista Ara Malikian
amb l’Orquestra Simfòni-
ca del Vallès; la violoncel-
lista russa Natalia Gut-
man, deixeble de Rostro-
póvitx; el duet pianístic
format per Dezsö Ranki i
Edith Klukon; la soprano
madrilenya Ángeles Blan-
cas, i Les Homilies d’Orga-
nyà, interpretades per
Percussions de Barcelona
i la Cobla Sant Jordi, com-

pleten el bloc clàssic del
festival.

Pedro Burruezo, artista
de llarga trajectòria ins-
tal·lat a Sant Feliu, pre-
sentarà a l’església del mo-
nestir el seu Misticísssi-
mus Coralliummm, amb
la Bohèmia Camerata, la
Coral Cypsella i, com a
convidats d’excepció, Da-
vid Carabén, la veu de Mis-
hima, i Ara Malikian. ■

52è Festival de la Porta Ferrada
LLOC/DIA ESPECTACLE PREU (EUROS)

Dimecres 6 d’agost Malú 26 i 40

Divendres 18 de juliol Instint. David Trueba 
presentat per Jordi Évole

10

Dissabte 19 de juliol Sílvia Pérez Cruz i Raül 
Fernández Miró

20, 25 i 30

Divendres 25 de juliol ‘Nadie sabe nada’ 20, 25 i 30

Dissabte 26 de juliol Belle & Sebastian 28 i 38

Dissabte 2 d’agost Petit Liceu 12

Dilluns 4 d’agost Macedònia 5

Dijous 7 d’agost Dee Dee Bridgewater 30, 40 i 50

Divendres 8 d’agost Crystal Fighters 25 i 30

Diumenge 10 d’agost La Locomotora Negra 25, 30 i 35

Dimarts 12 d’agost Ara Malikian i Osv 25, 38 i 48

Dijous 14 d’agost Els Amics de les Arts 20, 25 i 30

Dimarts 19 d’agost The Original Blues Brothers Band 25 i 48

Dissabte 23 d’agost Ballet Víctor Ullate 25, 38 i 48

Dissabte 19 de juliol Josep Ribera 15 i 20

Diumenge 27 de juliol ‘El crèdit’ 18 i 25

Dilluns 4 d’agost ‘Les homilies d’Organyà’ 15

Dilluns 18 d’agost Dezsö Ranki 20 i 28

Dimarts 5 d’agost Natalia Gutman 15, 25, 30 i 40

Dimecres 13 d’agost Pedro Berruezo 15 i 25

Divendres 22 d’agost Ángeles Blancas 15, 25, 30 i 40

Divendres 18 de juliol Pedrito Martínez Gratuït 

Guíxols Arena

Espai Port

Teatre Auditori

Església del monestir 

Village

Carrer
Diumenge 20 de juliol Grups cambra i escoles Girona Gratuït

Dissabte 26 de juliol Comedy Corner Gratuït

Dissabte i diumenge 2 i 
3 d'agost 

Porta Ferrada Kids Gratuït

Diumenge 3 d’agost Blaumut Gratuït 

‘Nadie sabe nada’‘Nadie sabe nada’

Belle & SebastianBelle & Sebastian

Crystal Fighters Crystal Fighters 

‘Nadie sabe nada’

Belle & Sebastian

Crystal Fighters 

Dee Dee BridgewaterDee Dee BridgewaterDee Dee Bridgewater

Xavier Castillón
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Un nou projecte per a Po
The Project, aliat amb El
Terrat, presenta la 52a
edició del festival de Sant
Feliu, la de “l’estabilitat”

El pop de Belle &
Sebastian conviu
amb ‘Instint’ i
altres projectes
de la factoria de
Buenafuente
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Les set vides
d’Albert Mallol

L’APUNT Aquesta tranquil·litat d’esperit es palpa en el Festival
de la Porta Ferrada, el més veterà del país, que arriba a
la 52a edició, i que des de fa un bon grapat d’anys diri-
geix el músic Albert Mallol. Tot i haver anat canviant
d’organitzadors, Mallol en continua sent el director ar-
tístic i hi ha portat joies com ara Lou Reed, Chick
Corea, Patty Smith i Kris Kristofferson.Joan Ventura

Sant Feliu de Guíxols és un municipi de la Costa Brava
que no té res a veure amb Platja d’Aro, Roses o Lloret.
Havia estat una activa població portuària –era una pri-
mera potència en la indústria del suro– i ara és una
agradable vila marinera, a on el turisme mai els ha
acabat de fer perdre el cap, fins al punt que per cir-
cumstàncies insòlites hi ha molt pocs hotels oberts.

Potser no és una pràctica
gaire habitual aquí, però
sí que ho és en el món an-
glosaxó, on els poetes so-
vint fan antologies dels
versos d’altres autors,
una tria que –en el fons–
reflecteix més el tarannà
de l’antologitzador que no
pas de l’obra antologitza-
da. Aquest exercici és el
que va fer Joan Margarit
arran del primer congrés
dedicat a Joan Vinyoli el
2004, i que ara presenta
en el marc de l’Any Vinyo-
li. Joan Vinyoli Poemes
(Proa) és un “acte d’apre-
nentatge” diu Margarit,
que va tenir la sort de co-
nèixer “els darreres” de la
vida del poeta. Resulta
que a través dels seus pa-
res va tenir accés al cercle
de Begur amb què es rela-

cionava Vinyoli (Joan Pe-
tit i Margarida Fontseré,
el matrimoni Valentí,
etc.) i també es dedicava a
seguir Vinyoli, a qui admi-
rava, pels bars de Barcelo-

na. “No són xafarderies,
sinó que coneixia detalls
de la seva vida i l’entorn
dels seus amics.”

Amb aquesta aproxi-
mació gens mitòmana –i
“valenta”, als ulls de Jordi
Llavina, comissari de
l’Any Vinyoli– Margarit
ressegueix una obra que
es debat entre dos pols:
“L’obsessió espiritual i re-
ligiosa i el costat senso-
rial, perquè Vinyoli vivia
la vida.” Està clar que
Margarit se sent més pro-
per a aquest darrer, que
segons Llavina respon a
un “Vinyoli realista, més
humà i sensual que parla
del fracàs i de la mort”. En
aquest sentit, de tota la
seva obra, Margarit desta-
ca la dècada dels setanta
amb poemaris com ara
Tot és ara i res, Encara les
Paraules, Vent d’aram i
Ara que és tard. ■

Una lectura
de Vinyoli
Valèria Gaillard
BARCELONA

Joan Margarit presenta una antologia
de poemes de l’autor de ‘Domini màgic’

Joan Margarit, ahir, abans de la presentació de ‘Joan Vinyoli Poemes’, una antologia que ha
prologat i realitzat, i que publica arran de la celebració de l’Any Vinyoli ■ QUIM PUIG

Margarit va
conèixer “els
darreres” de la
vida de Vinyoli,
de qui prefereix
l’obra dels 70

orta Ferrada

L’alcalde de Sant Feliu,
Joan Alfons Albó, va anun-
ciar ahir diverses millores
en els equipaments del fes-
tival: The Project ha fet
una proposta de millora
per a la zona esportiva de
Vilartagues o Guíxols Are-
na, on tenen lloc els con-
certs de gran format, amb
una inversió prevista de
60.000 euros. I més ambi-
ciós és el projecte d’un am-
fiteatre estable de ciment
vist, amb capacitat per a
uns 1.500 espectadors, a
la zona que ara ocupa el
prefabricat i provisional
Espai Port. Hi ha entesa

amb Ports de la Generali-
tat i, segons l’alcalde, l’am-
fiteatre serà “una gran in-
fraestructura per a la ciu-
tat”, tant per al festival
com per a altres usos.

Descomptes a Sant Feliu
El 52è Festival de la Porta
Ferrada té un pressupost
d’1.127.000 euros, que
provenen en un 33% de
l’Ajuntament i en un 29%
d’altres institucions i de
patrocinadors privats, de
manera que s’espera que
el 38% restant es cobreixi
amb les taquilles. Les en-
trades ja són a la venda al
web de la Porta Ferrada i,
dins la política d’integra-
ció del festival “a la ciutat i

a la comarca”, com va dir
ahir Iñaki Martí, fins di-
umenge vinent es vendran
entrades en exclusiva,
amb un 20% de descomp-
te, a les taquilles del teatre
auditori Narcís Masferrer.

El festival anunciarà
més endavant els concerts
als jardins i patis de la ciu-
tat, i també els previstos
dins la nova exposició que
s’inaugurarà a finals de ju-
ny a l’Espai Thyssen.

Martí també va parlar
ahir de futures aliances
amb altres festivals esta-
tals o internacionals, i de
la voluntat de The Project
d’exportar la marca Porta
Ferrada, lligada amb Sant
Feliu i la Costa Brava. ■

X.C.
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El futur: amfiteatre al port
i millores a Vilartagues

L’amfiteatre
al port és un
projecte en el
qual estan
treballant
l’Ajuntament de
Sant Feliu i el
grup de recerca
Investigació
Arquitectura
Mediterrània
(IAM, La Salle,
URL) per
compatibilitzar
els usos
portuaris amb
l’escenari
principal del
Festival de la
Porta Ferrada.
IAM està
treballant en un
projecte que
recupera espais
i equipaments
que han quedat
obsolets en
diversos
municipis
turístics.
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