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La música, la dansa i el tea-
tre són els ingredients ha-
bituals dels festivals d’es-
tiu, on no és gens habitual
veure una entrevista o un
diàleg com el que mantin-
dran divendres el periodis-
ta Jordi Évole i el director
de cinema, novel·lista i co-
lumnista David Trueba a
l’Instint que, amb el títol
Vivir con los ojos abiertos,
obrirà divendres vinent, al
Teatre Auditori Narcís
Masferrer de Sant Feliu de
Guíxols (22 h, 10 euros),
la 52a edició del Festival
de la Porta Ferrada.

Sota el lema “coneixe-
ment + entreteniment”, el
cicle de conferències Ins-
tint, impulsat per Andreu
Buenafuente, Albert Om i
The Project, ha portat des
del març del 2013 a la sala
Barts de Barcelona perso-
natges tan diversos com
ara el cuiner Ferran Adrià,
la monja Teresa Forcades,
el cantant Lluís Llach, el
futbolista Gerard Piqué,
l’esportista de muntanya
Kilian Jornet, el metge Bo-
naventura Clotet i el disse-
nyador Xavier Mariscal.
Divendres, Instint sortirà
per primera vegada fora
de Barcelona gràcies a
l’aliança entre El Terrat, la
productora d’Andreu Bue-
nafuente, i la promotora
The Project, que aquest
any ha assumit la gestió
del Festival de la Porta

Ferrada, al qual El Terrat
aportarà també altres pro-
postes escèniques en
aquesta edició. I això és
només el principi.

“Aquest any hem anat
molt justos de temps, però
ja tenim algunes coses
previstes pel 2015 i ens
quedaran encara dos o
tres anys molt bons a la
Porta Ferrada, que ens
permetran planificar mi-
llor el projecte”, diu Bue-
nafuente, molt motivat
per la seva primera incur-
sió a gran escala en un fes-
tival d’estiu.

Sobre l’Instint inaugu-

ral amb Évole i Trueba, diu
Buenafuente: “Ja fa un
any que estàvem pensant
a portar l’Instint fora de
Barcelona, perquè aques-
ta opció ja formava part de
l’ideari del projecte. En
aquest cas, portarem un
bon diàleg a un públic esti-
uenc, que pot ser igual-
ment receptiu a aquesta
proposta encara que vagi
amb màniga curta.” Que-
da el dubte de si David
Trueba és un personatge
prou popular per atreure
l’espectador a un especta-
cle d’aquest tipus. Buena-
fuente no hi veu cap pro-

blema: “La popularitat és
molt relativa i el públic ac-
tualment està ben infor-
mat. A més, persones com
David Trueba són el que
necessitem en aquest mo-
ment: gent reflexiva, críti-
ca i que aporti llum a tot
el que està passant.” El
pensament i l’anàlisi con-
vertits en espectacle. “El
nostre paper és provocar
alguns canvis”, afirma
Buenafuente, que va veu-
re la llum després d’assis-
tir a una conferència de
Ferran Adrià als Estats
Units.

El Terrat també porta-

rà a la Porta Ferrada l’es-
pectacle Nadie sabe nada,
de Buenafuente i Berto
Romero, el dia 25 a l’Espai
Port, i l’endemà s’estrena-
rà Comedy Corner, una
proposta d’humor al car-
rer amb els monologuistes
Pep Plaza, Dani Pérez i
Eduard Biosca.

El Terrat també és el
responsable de la progra-
mació familiar Porta Fer-
rada Kids, que els dies 2 i 3
d’agost proposarà, entre
altres activitats gratuïtes,
tallers de plàstica al vol-
tant de la iconografia de la
Porta Ferrada. ■

Paraula d’estiu
Un diàleg entre Jordi Évole i David Trueba obrirà divendres el 52è Festival de la
Porta Ferrada i també la primera gran incursió d’El Terrat en un festival d’estiu
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Andreu Buenafuente ■ DAVID RUANO

“Necessitem
gent crítica i que
aporti llum com
David Trueba”,
afirma Andreu
Buenafuente

El Parlament ha decidit
atorgar la medalla d’honor
en categoria d’or al tenor
Josep Carreras en reco-
neixement de la seva “re-
llevant” carrera artística i
“l’acció cívica de profund

impacte social” que ha dut
a terme per combatre la
leucèmia a través de la se-
va fundació. La presidenta
de la cambra, Núria de Gis-
pert, que ha estat qui va
proposar el nom de Carre-
ras, va destacar a través de
l’acord de concessió que
“amb el conreu del seu ta-
lent i amb el seu testimoni
vital, Josep Carreras pro-
jecta universalment els
valors de l’esforç, de l’ex-
cel·lència i de la solidari-

tat”. La medalla d’or que és
la màxima distinció de la
institució, li serà lliurada
en el decurs d’un acte el
proper 9 de setembre. Car-
reras va néixer a Barcelo-
na el 1946, on hi va cursar
estudis musicals i on va
iniciar la carrera profes-
sional, al Gran Teatre del
Liceu. Ha cantat als tea-
tres i festivals més impor-
tants del món. El seu re-
pertori inclou més de sei-
xanta papers operístics i

més de sis-centes cançons
dels més diversos estils, i
la seva discografia, més de
cent cinquanta grava-
cions. La medalla d’honor
del Parlament és una dis-
tinció creada per la mesa
l’any 2000, i s’atorga a per-
sonalitats o institucions
que mereixen un reconei-
xement excepcional, com
ara Jordi Savall (2003),
Els Setze Jutges (2007) i
la il·lustradora Roser Cap-
devila (2010). ■

Josep Carreras, medalla d’or del Parlament
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Núria de Gispert
subratlla l’esforç,
l’excel·lència i la
solidaritat del tenor

El tenor, de qui es destaca la seva “rellevant” carrera
artística, en un concert a Cap Roig l’any 2007 ■ PERE DURAN


