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PortaFerradaacolliràelSinglot,
festivaldedicata l’humor i lacomèdia
Leo Bassi, Els Joglars, Faemino y Cansado i Berto Romero encapçalen el cartell

FANNY MERINO
Barcelona

Les rialles són una de les coses
mésmaques. Amb aquest pretext
neix el Singlot, el primer festival
d’humor i comèdia, que tindrà
lloc a Sant Feliu deGuíxols del 23
al 26de juliol. La innovadorapro
posta la lidera l’humorista An
dreu Buenafuente amb la seva

mental sobre la comèdia –s’hi
projectaràEl cul delmón, dirigida
també per Buenafuente– confe
rències, i alhora algunes propos
tesmésgamberres idesenfadades
que homenatjaran el format ge
nuí de l’estiu, elmonòleg a laplat
ja. Una proposta molt destacada
enquèvolenportar joves i còmics
consagrats.
Les jornades professionals

consistiran a unir creadors, pro
ductors i exhibidors amb l’objec
tiu de crear una producció única
que es representarà en la segona
edició del festival. Ja es parla de
segona edició perquè “el Singlot
neix amb la intenció de créixer i
prolongarse durant els anys”, va
explicar l’humorista.
La intenciód’aquestes jornades

és motivar als assistents perquè
surtin projectes finançats i amb

una perspectiva favorable d’ex
plotació.
De la seva banda, les jornades

acadèmiques constaran de semi
naris pedagògics amb grans pro
fessionals, com són Ramon Font
serè i Leo Bassi, dirigits a profes
sionals del sector. Els diferents
espectacles seran gratuïts o tin
dran preus populars.
Buenafuente va destacar la fi

gura de Bassi durant la presenta
ció, jaqueelconsidera totunrefe
rent. L’italià –còmic de raça, pa
llasso clàssic i actor– presentarà
B.O.B. (Best of Bassi) al festival.
Durant90minuts,elgranbufóre
cuperarà elsmomentsmés diver
tits de tots els seusespectacles.Es
tracta d’un treball personal íntim
en el qual es tornarà a trobar amb
les seves pròpies creacions. !
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Berto Romero (esquerra), Leo Bassi (dreta), Faemino y Cansado (centre, a dalt) i Els Joglars (centre, a baix)

“És una celebració de
l’ofici de la comèdia”,
assegura Andreu
Buenafuente
en la presentació

La col∙leccióMuñozRamonet val
centenars demilions, segons els pèrits
SANTIAGO TARÍN
Barcelona

E ls pèrits de l’Ajuntament
van ratificar ahir davant el
jutge que falten més de

700 obres de la col∙lecció Julio
Muñoz Ramonet, que el Consis
tori reclama a les hereves del po
lèmic financer com a part del lle

gat que aquest home va deixar a
la ciutat. Entre aquestes obres hi
ha pintures d’autors importants
que van del segle XV al XIX i un
repertori de miniatures. Segons
els experts, el valor de les peces
que no hi són és de centenars de
milions d’euros.
Els especialistes que van decla

rar ahir al jutjat d’instrucció 29

de Barcelona, que investiga la
destinació del llegat de l’industri
al, van ser contractats al seu dia
per la FundacióMuñoz Ramonet
per dur a terme l’inventari de les
peces que incloïa el catàleg. Com
es deu recordar, aquest personat
ge va deixar en herència a la ciu
tat el palauet on va residir, al car
rer Muntaner, i tot el que hi ha

via, que havia de ser una
important col∙lecció d’art. Quan
el Consistori va prendre posses
sió de l’immoble, hi va trobar
1.051 objectes entre quadres, es
cultures i mobles, però en van
trobar a faltar 672, que és la part
més important. Doncs bé: els ex
perts van ratificar al jutge que de
la col∙lecció en falten en totalmés
de 700, ja que cal afegirhi una
col∙lecció única deminiatures.
Els pèrits no van voler valorar

si es tracta de part de l’herència o
no, cosa que discuteix la família
de l’industrial, però van insistir
que sí que eren a la col∙lecció que

reclama l’Ajuntament. Quan van
ser interrogats sobre el seu valor,
van assenyalar que l’historiador
Josep Maria Ainaud de Lasarte
va fer, fa vint anys, un treball so
bre 19 d’aquestes obres que no
apareixen, i va estimar que devi
en valer deu milions d’euros. Per
tant, el total podria ser de diver
sos centenars de milions d’euros.
A més, l’Ajuntament també re

clama un Goya i un Greco que ja
han estat trobats, i que els des
cendents deMuñoz Ramonet en
cara no han lliuratmalgrat que hi
ha una resolució judicial sobre la
devolució.!

productora, El Terrat, i The Pro
ject, i s’emmarca en la programa
ció del Festival de Porta Ferrada.
“És una celebració de l’ofici de la
comèdia”, va assegurar ahir Bue
nafuente durant la presentació.
La comèdia espanyola es con

centrarà a la vora delmar ambes
pectacles de Leo Bassi, Els Jo
glars, Faemino y Cansado, el ma
teix Buenafuente, Berto Romero,

JavierCoronas i els creadorsde la
revista Mongolia, entre d’altres.
La intenció del festival és portar
els millors noms i lesmillors pro
postes d’humor, comèdia i stand
up comedy de l’escena nacional i
internacional.
El Singlot Festival donarà ca

buda a l’espectador, al sector pro
fessional i a l’acadèmic, sempre
amb la comèdia i l’humor com a

bandera. Tot i això, Andreu Bue
nafuente va aclarir que “és més
que un programa de comèdia”, ja
que també intenta reflexionar i
divulgar.

La primera part del festival es
tarà obert al públic en general i es
basarà en propostes que van des
del teatre convencional fins ama
nifestos sobre l’humor, passant
per propostes de cinema docu
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