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Wild Honey, el grup del madrileny 
Guillermo Farré, crea pop com gai-
rebé ningú per aquí: amb imagina-
ció, elegància i, sobretot, delicadesa 
de matís. Dissabte, a Razzmatazz 3, 
van faltar els teclats de Cristina Gó-
mez, però la banda se les va arreglar 
per sortir-se’n airosa i entregar un 
encantador recital de pop de guitar-
res intemporal.
 Van començar amb l’estupenda 
The kite and Captain John, de Big flash 
(2013), el disc que els va produir Tim 
Gane, de Stereolab. Tot seguit, flash-
back doble cap al seu debut Epic hand-
shakes and a bear hug (2009) amb 1918-
1920 i To steal a piece of art, que van aca-
bar d’enfortir una atmosfera càlida.
 Però el millor de Wild Honey pot-
ser és Medalla de plata, el recent epé 
en castellà que acaben de publicar. 
Van sonar les quatre del disc, inclo-
ent-hi dues joies indiscutibles com 
Tu propia montaña Sainte-Victoire (per 
desgràcia, sense les onades de sinte-
titzador) i Brillan más que el mar (molt 
Teenage Fanclub).
 Petita sorpresa: versió del petit 
èxit dels 60 New York’s a lonely town, de 
Trade Winds. El seu propi èxit Isabe-
lla, que en la seva anterior visita van 
haver de tocar dues vegades, el van 
guardar per al bis. H
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Singlot, festival d’humor
3Sant Feliu de Guíxols acollirà la nova mostra del 23 al 26 de juliol

MARTA CERVERA
BARCELONA 

S
ant Feliu de Guíxols serà 
la capital de l’humor i de 
la comèdia del 23 al 26 de 
juliol amb el nou Singlot 

Festival, que impulsa les producto-
ra El Terrat i The Project. L’incom-
bustible duo còmic Faemino y Can-
sado, l’irreverent bufó Leo Bassi, 
l’espontani showman Berto Rome-
ro,  el  mediàtic  Andreu Bue -
nafuente i Darío Andanti, il-
lustrador i fundador de la revista 
Mongolia, són alguns dels protago-
nistes d’aquesta primera edició. 
«Crear un festival d’humor era una 
assignatura pendent», va reconèi-
xer ahir Buenafuente, director del 
festival i ànima d’El Terrat.
 La seva aliança amb The Project 
per dissenyar un nou model per al 
veterà Festival de Porta Ferrada ha 
sigut clau per poder desenvolupar 
aquesta nova cita que no només 

pretén divertir el públic, sinó cre-
ar sinergies entre creadors, pro-
ductors i exhibidors. Buenafuente 
anima els professionals a assistir 
al Singlot amb nous projectes que 
vagin més enllà del one man show. 
El festival en produirà dos de cara 
a la pròxima edició. «Volem con-
tribuir a dinamitzar el sector», va 
destacar Buenafuente. Més enllà 
dels espais tradicionals del festi-

val de Porta Ferrada, com l’escena-
ri a l’aire lliure de l’Espai Port i el 
Teatre Narcís Masferrer, el festival 
comptarà amb un espai a la plat-
ja de Sant Feliu de Guíxols on re-
cuperarà l’humor de bar. «Al nos-
tre xiringuito hi actuaran nous 
talents, però també volem que es 
posin la xancleta i que recordin 
vells temps gent ja consagrada», 
va afegir. 

 El Museu Thyssen de Sant Feliu 
acollirà seminaris pedagògics per 
a professionals que en aquesta pri-
mera edició impartiran Leo Bas-
si i Ramon Fontseré, d’Els Joglars. 
Aquest històric grup teatral també 
tindrà presència en la programa-
ció amb V.I.P. (Very Important Person), 
una obra que treu suc de la condes-
cendència amb la qual els pares i 
mares eduquen els seus fills. H

UN PROJECTE DEL TERRAT I THE PROJECT PER A PORTA FERRADA

33 Andreu Buenafuente.


