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Divendres comença el 53 Festival de la Porta
Ferrada

Título: Europa Espanya Català

Primera jornada i primer cartell de localitats exhaurides. Així començarà aquest divendres, 17 de
juliol, una nova edició del festival més antic de Catalunya que, a hores d'ara, ja supera les vendes
de l'edició anterior.

Dins les novetats d'enguany destaquem SINGLOT, el festival d'humor i comèdia creat per la
factoria d'El Terrat i dirigit per Andreu Buenafuente, que durant el dies 23, 24, 25 i 26 de juliol
inundarà Sant Feliu de tallers i monòlegs i crearà el primer Manifest de l'Humor.

Les Jornades Acadèmiques donaran el necessari toc didàctic i de coneixement a la proposta, que
també inclourà les actuacions de Leo Bassi, Faemino y Cansado, Berto, Joglars i el mateix Andreu
Buenafuente. Durant aquest cap de setmana, Sant Feliu de Guíxols esdevindrà el principal punt de
trobada entre programadors i productors de tota Espanya.

Ludovico Einaudi protagonitzarà el primer concert a l'Espai Port, seu central del festival, on també
hi actuaran la Companyia Elèctrica Dharma + Els Catarres, The Orchestra starring former
members of E.L.O., Raimon, Estrella Morente, Sara Baras, Joan Chamorro Quartet amb Magalí
Datzira, Eva Fernández, Andrea Motis i Rita Payés, així com els britànics Spandau Ballet.

Dissabte, 18 de juliol, el Guíxols Arena acollirà el retorn dels Sopa de Cabra. La banda que ha
escollit Porta Ferrada com a primer destí de la seva mini gira d'estiu estrenarà una espectacular
escenografia dissenyada per Cube.bz. Una espectacle visual que acompanyarà la bateria d'èxits
de Sopa, que també presentaran alguna de les noves cançons del seu nou CD, a la venda
aquesta tardor. L'espectacular recinte també rebrà Fito y Fitipaldis el 2 d'agost.

Fidel al seu compromís amb la música clàssica, el 53 Festival de la Porta Ferrada programa una
serie de concerts sota el nom d'ESPAI CLÀSSIC a diferents indrets de la ciutat. A la proposta
destaquen els noms de Kenneth Tarver i Ainhoa Arteta, dins d'un cartell que també inclou
destacats artistes locals com el multi-instrumentista i productor Xavi Lloses, per omplir de
sonoritats clàssiques gairebé tots els escenaris del festival.

Més info a: http://www.festivalportaferrada.cat


