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Convidat:

“Una assignatura pen-
dent.” Així va descriure
ahir Andreu Buenafuente
el nou Singlot Festival, un
festival d’humor i comèdia
que se celebrarà del 23 al
26 de juliol a Sant Feliu de
Guíxols dins la programa-
ció del festival de Porta
Ferrada, i que neix de la
col·laboració entre El Ter-
rat i The Project.

El Singlot Festival vol
convertir-se en una troba-
da anual del món de l’hu-
mor; segons Buenafuente,
“per a una productora que

ha nascut per a la comèdia,
organitzar un festival així
és un somni”. Per l’humo-
rista, el Singlot Festival
parteix d’una “filosofia no
gaire profunda. En aques-
ta primera edició vol ser
un festival molt digne i
molt divertit, amb una
certa dimensió pedagògi-
ca. No ho volem cremar tot
el primer any; la perspecti-
va de tenir garantits tres o
quatre anys és estimulant
i inèdita avui dia”.

Pel que fa a la selecció
dels participants, Andreu
Buenafuente reconeix que
“hi ha un punt editorial, de
triar gent que ens agrada

molt, i hem tingut sort
d’aconseguir-los. Sense po-
sar-nos transcendents, vo-
lem fer alguna cosa més
que programar comèdia,
que ja es fa a molts llocs”.
Així, el Singlot Festival ha
programat espectacles de
Leo Bassi, Berto Romero,
Els Joglars i Faemino y
Cansado. També hi haurà
propostes de diversos for-
mats, com ara la lectura
d’un manifest sobre l’hu-
mor i xerrades entre hu-
moristes, partint de l’ob-
jectiu de fer riure els assis-
tents: “Parlar seriosament
de la comèdia és avorrit;
volem explicar, per exem-

ple, les anècdotes que ens
expliquem els còmics als
camerinos, que en alguns
casos són irreproduïbles”.
Hi col·laboraran professio-
nals com ara l’il·lustrador

Darío Adanti, el periodista
i creador de la revista Mon-
golia Edu Galán, l’humo-
rista Javier Coronas o l’ac-
triu Anabel Alonso.

Un altre dels eixos del
festival són unes jornades
professionals en les quals
es trobaran creadors, pro-
ductors i exhibidors amb
l’objectiu de crear una pro-
ducció única que es repre-
sentarà en la segona edició
del Singlot Festival. El ter-
cer eix de la mostra seran
unes jornades acadèmi-
ques per a professionals
del sector amb seminaris
impartits per Leo Bassi i
Ramon Fontserè. ■

La programació de Porta Ferrada inclourà el Singlot Festival, una
mostra dedicada a la comèdia dirigida per Andreu Buenafuente

Xavier Roca
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Festival de l’humor

Albert Mallol, director artístic de Porta Ferrada; Andreu Buenafuente, i Tito Ramoneda, director de The Project, en la presentació ahir del Singlot ■ ACN

Leo Bassi, Berto
Romero, Els
Joglars i Faemino
y Cansado
participaran en
aquesta edició

L’escriptor Herberto Héldert,
considerat com un dels més
grans poetes portuguesos
contemporanis, va morir ahir
als 84 anys a la seva casa dels
afores de Lisboa. “Estava do-
tat d’una imaginació i una
sensibilitat excepcionals”, va
dir el president del país, Anibal
Cavaco Silva, i diverses veus
del món literari el van definir
com l’autor portuguès més
influent de la segona meitat
del segle XX. ■ REDACCIÓ

Uns 39.000 espectadors, un
11,4% més que l’any passat,
han assistit a les activitats
programades pel Festival de
Jazz de Terrassa, que es va
tancar diumenge passat. La
blueswoman Big Mama va re-
bre el 13è premi Jazzterras-
man en la jornada de cloenda,
després de 32 concerts i 35
activitats paral·leles. Un total
de 5.270 artistes han partici-
pat en els 5.010 concerts que
ha organitzat el festival en
34 edicions. ■ REDACCIÓ

Una obra d’Aleix
Clapés torna al
Palau Güell
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Terrassa 39.000
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La pintura Hèrcules buscant
les Hespèrides, d’Aleix Clapés,
propietat del Museu Nacional
d’Art de Catalunya (MNAC),
tornarà al Palau Güell de Bar-
celona, el seu emplaçament
original. L’obra lluïa en aquest
espectacular edifici, creat per
Antoni Gaudí, a finals del segle
XIX i a principis del segle XX,
quan la família Güell hi vivia.
Abans de ser exposada, serà
restaurada. Els treballs dura-
ran fins a l’abril. ■ REDACCIÓ


