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PER LA CREACIÓ

Pacte cultural 
entre Balears 
i Catalunya
Després de la decisió de tornar a 
entrar a l’Institut Ramon Llull del 
nou Govern balear que presideix 
Francina Armengol, aquest i la Ge·
neralitat de Catalunya firmaran 
un conveni marc de cooperació 
cultural per potenciar la creació a 
les dues comunitats i impulsar la 
projecció exterior de la cultura. 
Amb el pacte, Balears podrà estar 
a l’Institut Català de les Empreses 
Culturals i a la Institució de les Lle·
tres Catalanes.

ARQUITECTURA

Lacuesta, Prat 
i Prokopljevi, 
a Venècia
El projecte Aftermath_conseqüènci-
es, un diàleg entre el llenguatge 
arquitectònic i el cinematogràfic 
comissariat pel director Isaki La·
cuesta i els arquitectes Jaume 
Prat i Jelena Prokopljevi, repre·
sentarà Catalunya en la biennal 
de Venècia, l’any 2016. La instal·
lació explorarà la relació d’obres 
d’arquitectes catalans de tot el 
territori.

En DIPÒSIT

El fons  
De Riquer, a 
l’Arxiu Nacional
El conseller de Cultura de la Ge·
neralitat, Ferran Mascarell, i l’his·
toriador Borja de Riquer –en re·
presentació de la família del des·
aparegut escriptor i filòleg Martí 
de Riquer–, firmaran avui la ces·
sió en dipòsit a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya de l’arxiu del llinat·
ge De Riquer, que assegurarà la 
conservació, l’accés i la difusió 
dels fons.

El Singlot arrenca les rialles 
del públic de la Porta Ferrada
La primera edició de la mostra de comèdia i humor triomfa a Sant Feliu

CÉSAR LÓPEZ ROSELL
SANT FELIU DE GUÍXOLS 

U
na iniciativa única entre 
les cites d’estiu. El festi·
val d’humor i comèdia 
Singlot ha fet que durant 

quatre dies el riure i el somriure  
s’hagin apoderat de Sant Feliu de 
Guíxols. Andreu Buenafuente,  
director des del Terrat d’aquesta in·
novadora proposta impulsada amb 
la col·laboració de The Project, ha fet 
realitat un somni  i no només ha  
posat un peu al Festival de la Porta 
Ferrada, on s’emmarca la mostra, si·
nó que ja ha fet el primer pas per al 
seu assentament definitiu. L’èxit de 
la cita i la complicitat dels professio·
nals que han participat en aquestes 
jornades dibuixen un il·lusionant 
futur.
 «Estic encantat amb aquest inici. 
El festival m’ha donat més del que 
esperava, tant en l’aspecte artístic 
com en el sentimental. Crec que 
hem posat les arrels d’un arbre molt 
ben plantat», explica Buenafuente. 
L’humorista afirma sentir·se «sobre·
passat» per la resposta rebuda. «Que 
algú com Leo Bassi t’agraeixi  emoci·

onat l’oportunitat de compartir  
les inquietuds d’un gremi no sem·
pre ben tractat, et dóna molt bo· 
nes vibracions. I el mateix ha passat 
amb Ramon Fontseré, il·lusionat de 
participar en aquesta experiència», 
afegeix.
 El director ressalta que encara fal·
ta fer passos per a la consolidació 
d’una proposta que no pretén assu·
mir el «gegantisme de Tàrrega» però 
que ha de progressar amb retocs 
com l’estrena de noves produccions 
i una internacionalització de l’ofer·
ta, a més a més de l’ampliació de la 
presència de monologuistes en «un 
auditori tan natural com la platja» i 
en un poble tan «idíl·lic» com Sant 
Feliu. L’organització estudia, a més 
a més, propostes com la de l’exten·
sió d’una edició bis del Singlot a 
Madrid.
 Espectacles de diferents formats, 
golfes d’humor gamberro al xirin·
guito de platja, cine documental, 
jornades amb productors, exhibi·
dors i creadors de les quals han sortit 
atractives idees d’espectacles i semi·
naris com el de Bassi han omplert de 
contingut les jornades. El surrealista 
xou de Faemino y Cansado Como en 

casa ni hablar va tancar diumenge a 
l’Espai Port un esdeveniment que 
s’havia iniciat amb el manifest sobre  
l’humor de Darío Adanti, fundador 
de la revista Mongolia, i el muntatge 
del bufó Leo Bassi B.O.B (Best of Bassi), 
que va agitar el Teatre Auditori.

EXERCICI D’IMPROVISACIÓ / Andreu Bue·
nafuente i Edu Galán van obrir di·
vendres les actuacions de l’Espai 
Port amb Hacer el humor, enginyós 
exercici d’improvisació que va pre·
cedir el ja conegut muntatge Berto si-
gue con nosotros, amb Berto Romero 
entestat a cantar i explicar la seva vi·
da... i la dels altres. Els Joglars, diri·
gits per Fontseré, van sorprendre 
amb la sàtira VIP, una divertida refle·
xió sobre la tirania que exerceixen 
els nens sobre els seus progenitors.
 Però on es van produir les sorpre·
ses més inesperades va ser al xirin·
guito dels monologuistes. Toni Al·
bà, caracteritzat de Rei, va apadri·
nar divendres dos artistes locals i 
Buenafuente va aparèixer dissabte 
pel mateix escenari. Un al·licient per 
a molts vianants que es trobaven 
sense saber·ho amb actuacions gra·
tuïtes a la platja. H

InnOVADORA PROPOSTA ESCÈnICA D’ESTIU

 

La cita va agitar 
durant quatre    
dies el festival  
amb les seves 
hilarants apostes

Buenafuente 
consolidarà el 
programa amb 
estrenes i oferta 
internacional

Faemino y Cansado , en el seu surrealista xou ‘Como en casa ni hablar’. Leo Bassi , en el seu muntatge ‘B.O.B.’

Els Joglars van sorprendre amb el seu espectacle ‘VIP’. Berto Romero, durant la seva actuació. 

fORmAT DIgITAL

Creix la venda 
de música per 
l’‘streaming’
Espanya ja consumeix, per prime·
ra vegada en la història, més mú·
sica en format digital (un 39,8%, 
que constitueix un 53,9% del vo·
lum total d’ingressos) que en su·
ports físics, segons un informe de 
Promusicae sobre els sis primers 
mesos del 2015. L’auge de l’strea-
ming ha sigut determinant en el 
creixement de les vendes de músi·
ca, que ha sigut de l’11%, i que ja 
es va detectar el 2014.  


