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L’objectiu principal del
Singlot Festival, produït
per El Terrat i The Project,
és fer sanglotar de riure
tots els seus assistents.
“Riure és sa”, declara Tito
Ramoneda, director de la
promotora The Project.
Enguany Sant Feliu de
Guíxols serà el marc du-
rant el 28, 29 i 30 de juliol
de la segona edició
d’aquest festival “de petit
format”, segons el seu di-
rector, el comediant An-
dreu Buenafuente. Aques-
ta trobada, en què la comè-
dia és la protagonista,
agrupa diversos especta-
cles humorístics, que s’en-
globen dins el Festival de
Porta Ferrada.

“Intentem explorar

tots els camps de la comè-
dia”, remarca el director.
La part innovadora del
Singlot Festival és conju-
gar els diversos formats
que s’utilitzen en l’humor,
“no només els monòlegs”,
per crear una primera pro-
posta multidisciplinària
d’aquestes característi-
ques. Per això, aquest any
la programació inclou mo-
nòlegs com ara El somme-

lier, de Fermí Fernández, i
By the way, de Goyo Jimé-
nez; xous com ara Nano
Cabaret, d’Yllana, i Be
God is, de l’Espai Dual;
projectes trencadors com
ara Mal Martínez, de Marc
Martínez, i les jornades
acadèmiques amb la mas-
ter class d’Andrés Lima.

A més, aquesta segona
edició, ja més consolidada,
entregarà el primer premi
Singlot a Leo Bassi, que va
ser clau en l’execució de la
passada edició. També hi
haurà nous espais d’exhi-
bició amb més capacitat,
com ara Las Vegas i l’Espai
Thyssen, que conviuran
amb els de l’any passat.
“Sembla que el Singlot va
agafant solidesa, és un fes-
tival d’humor fet amb mol-
ta serietat”, bromeja An-
dreu Buenafuente. ■

El Singlot Festival, que es realitza dins el Festival de Porta Ferrada, celebra una
segona edició amb Goyo Jiménez, Leo Bassi i Andrés Lima, entre d’altres

Ventall humorístic
Carla Gimeno
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D’esquerra a dreta, Fermí Fernández, Andreu Buenafuente i Marc Martínez ■ ACN

“La innovació
del festival és
conjugar els
diversos formats
que s’utilitzen
en l’humor”

L’obra de l’arquitecte mo-
dernista Josep Maria Jujol
serà un dels ingredients
presents a la gala d’entre-
ga dels Premis Nacionals
de Cultura, que es farà el
dia 8 de juny a Tarragona.
L’escenari de l’espectacle
serà, de fet, el Teatre Me-
tropol, obra del mateix ar-
quitecte, i la projecció d’un
calidoscopi musical s’en-
carregarà d’introduir els
espectadors a la figura de
l’arquitecte, segons va
avançar la responsable de
l’organització de la ceri-
mònia, Isona Passola.

“Hem intentat buscar
gent del territori”, va
avançar Passola. La direc-
ció de la cerimònia estarà
en mans del també tarra-
goní Joan Negrié, mentre
que els actors Oriol Grau i

Maria Molins s’encarrega-
ran de conduir la gala, que
serà “molt visual i àgil”.

L’esperit mediterrani,
que segons el Consell Na-
cional de la Cultura i les
Arts (CoNCA) ha estat un
dels motius per escollir
Tarragona com a seu, serà
molt present a l’escenari,
que recrearà, fent servir
elements naturals, una via
romana a plena llum del

dia i voltada d’oliveres.
“Volem posar el focus

en valors de Tarragona,
com ara el patrimoni his-
tòric o els castells”, va de-
tallar el president del CoN-
CA, Carles Duarte. La gala
recordarà el 700è aniver-
sari del naixement de Ra-
mon Llull, el centenari de
l’estrena dels Pastorets de
Folch i Torres i els 50 anys
de la Caputxinada. ■

Premis Nacionals
amb accent de Jujol

Azahara Palomares
TARRAGONA

Joan Negrié dirigirà
la gala d’entrega que
es farà a Tarragona
el dia 8 de juny

Presentació, ahir a Tarragona, dels detalls de la gala que es
farà al Teatre Metropol ■ ACN


