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El Festival Porta Ferrada in-
trodueix espectacles humorís-
tics per primera vegada a la seva
53a edició. El festival Singlot és
una aposta per l'humor i la co-
mèdia, de la mà de les produc-
tores El Terrat i The Project, que
portaran humoristes com An-
dreu Buenafuente, Berto Rome-
ro, Faemino y Cansado, Leo Bas-
si o Mongolia a la vila de Sant Fe-
liu de Guíxols.

Singlot neix com una plata-
forma que, a més de presentar al
públic els millors humoristes del
país, es proposa ser un punt de
trobada entre creatius, productors
i programadors, amb la finalitat
de dinamitzar el sector, així com
de reflexionar sobre l'ofici de fer
riure.

Així, a la Porta Ferrada es po-
drà assistir a l'estrena de Faemi-
no y Cansado amb ¡Como en casa
ni hablar!, una peça hilarant que
fa gala de les habilitats de la pa-
rella còmica sobre l'escenari, que
salta d'allò simple a allò intel·lec-
tual fins a extrems surrealistes.

També es podrà assistir en pri-
mícia a monòlegs delirants de
Berto Romero o a Vips, la nova
obra de la companyia Els Joglars,
en la qual els cinc actors encar-
nen trenta personatges i es pre-
gunten, amb sarcasme àcid, si
l'obsessió per oferir als nens la
millor educació no els converti-

rà en petits tirans.
Mentrestant, Leo Bassi trans-

cendeix al seu personatge televi-
siu i recopila els números mítics
en memòria de la seva herència
del món dels pallassos i adverteix
que traurà la seva faceta més
provocadora i políticament in-
correcta.

D'una altra banda, Singlot ex-
plora el gènere audiovisual, amb
la presentació del documental
El culo del mundo, de Buenafu-
ente, i experimenta amb dife-
rents fórmules per treure els co-
mediants mateixos de la seva
zona de confort. 

Per exemple, Xiringuito Singlot
farà «que humoristes consagrats
s'arremanguin» i facin els seus
números pròxims al públic, a
peu de platja a les nits d'estiu, va

explicar ahir el director del festi-
val Andreu Buenafuente en la
presentació de Singlot. 

Aquest ambient desenfadat ha
de facilitar, segons els organitza-
dors, la revelació de joves ta-
lents, i que aquests entrin en
contacte amb productores que els
financiïn i, potser, portin de gira
els seus espectacles.

En el pla reflexiu, se celebraran
jornades professionals i semina-
ris divulgatius, «sense preten-
sions filosòfiques ni científiques»,
va aclarir el director, on s'afegiran
més professionals del gremi, com
el creador de la revista Mongolia,
Edu Galán.

Créixer en el futur
Malgrat totes les activitats, Bue-
nafuente va considerar que Sin-
glot és un festival «contingut», ja
que moltes propostes s'han que-
dat fora d'aquesta primera edició
«per no cremar-se» i en vista a
créixer en el futur.

Al mateix temps, emfatitzen
que la filosofia del festival és
«oberta», i que tant pot donar ca-
buda a festivals de pallassos com
evolucionar cap als punts en
comú de música i comèdia. 

El festival Porta Ferrada, que
s'inaugurarà el 17 de juliol, farà
un parèntesi entre els dies 23 i 26,
a l'equador de la programació
musical, per brindar els seus es-
cenaris en exclusiva a la comèdia.
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Leo Bassi, Buenafuente i
Berto Romero posaran
l’humor a la Porta Ferrada
El nou festival Singlot tindrà lloc del 23 a 26 de juliol a Sant Feliu de

Guíxols i formarà part de la programació del gran festival de música


Albert Mallol, Andreu Buenafuente i  Tito Ramoneda mostren un cartell que fa pessigolles. 
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La cerimònia de lliurament dels Premis de la Crítica teatral de Bar-
celona va atorgar el premi a la millor actriu principal a Rosa Renom pel
seu paper a El president, una obra teatral coproduïda pel Teatre Nacional
de Catalunya i l’empresa saltenca Bitò Produccions, responsable del fes-
tival Temporada Alta. La màxima guanyadora de la cerimònia va ser Doña
Rosita la soltera o el lenguaje de las flores, produïda pel Teatre Nacio-
nal de Catalunya, que va emportar-se els guardons de millor actor de
repartiment, espai escènic, vestuari i il·luminació. L’espectacle El pre-
sident es va poder veure a l’última edició de Temporada Alta.
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Els Premis de la Crítica guardonen l’obra
«El president», de Bitò Produccions

TEATRE

L'escriptora i acadèmica Carme Riera reinterpreta en la seva nova no-
vel·la La veu de la sirena el famós conte de Hans Christian Andersen,
La sireneta, per traslladar fins als nostres dies aquesta nimfa marina amb
bust de dona, pell suau i escames brillants, i tornant-li la veu que va per-
dre en el seu moment. Riera va explicar ahir en una trobada amb pe-
riodistes que és la primera vegada que s'enfronta al repte de versionar
un relat tan popular, a partir de la proposta que li van fer les seves edi-
tores de Lumen i Edicions 62, Silvia Querini i Pilar Beltran.
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Carme Riera torna la veu a «La
sireneta» de Hans Christian Andersen 

LITERATURA

L’escriptora catalana en castellà Milena Busquets va presentar ahir a
la Llibreria 22 de Girona la seva segona novel·la, També això passarà
(Anagrama/Amsterdam), que té molt present el poble de Cadaqués. A
l’acte hi va participar l’escriptor Josep Maria Fonalleras. En to poètic i
confidencial, Busquets explica a la seva mare, que acaba de morir, la
dificultat d’aquesta pèrdua. Filla de l’editora Esther Tusquets, desapa-
reguda el 2012, Milena Busquets ha assaborit l’èxit amb la seva sego-
na novel·la, traduïda a nombroses llengües. La portada del llibre re-
produeix una pintura de Koyama, pintor japonès de Cadaqués.
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Milena Busquets presenta l’exitosa i
confidencial «També això passarà»

LITERATURA

La Biblioteca Pública Iu Bohigas de Salt acollirà demà dijous (20h) la
presentació del llibre catàleg El quadern de fil, del fotògraf Josep Ma-
ria Oliveras i la periodista Eva Vàzquez. El llibre és l’aportació de Vàz-
quez a una exposició de fotografia d’Oliveras, de caràcter permanent,
a la Factoria Cultural Coma Cros. Les fotos d’Oliveras i els textos de Vàz-
quez reconstrueixen la història de l’antiga fàbrica però també els records
i les afectacions que aquesta ha tingut en la vida de molts saltencs, abans
de convertir-se en l’equipament cultural que és avui. 
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Josep Maria Oliveras i Eva Vàzquez
presenten el llibre «El quadern de fil»
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Durant les nits d’estiu,
humorites consagrats faran
els seus números pròxims al
públic i a peu de platja

Es veurà «Vips», la nova obra
d’Els Joglars, que gira entorn
l’obsessió d’oferir els nens
una bona educació 

Singlot també explorarà el
gènere audiovisual amb la
pesentació d’un documental
d’Andreu Buenafuente


