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El duo Estopa portarà
la rumba fins a l’escenari
de Sant Feliu de Guíxols

Des de l’any passat, el festival
de Porta Ferrada té un germà
petit nascut per ampliar l’oferta
cultural estiuenca a Sant Feliu
deGuíxols. Batejat comSinglot
Festival, el nou esdeveniment
se centra en l’humor i la comè
dia en una coproducció entre la
promotora The Project –orga
nitzadors del Porta Ferrada– i
El Terrat, la productora d’es
pectacles i programes d’Andreu
Buenafuente, qui exerceix així
mateix de director del nou
festival.
El Singlot és, doncs, una

aportació d’arts escèniques,
amb diversos espectacles du
rant tres dies (aquest any, entre
el 28 i el 30 de juliol), però
també una aposta per la refle
xió al voltant de l’humor i una
plataforma de reconeixement
dels artistes que dediquen els
seus esforços a provocar el
riure. Així, aquest any el festi
val lliurarà el seu primer premi
Singlot a Leo Bassi –que va
inaugurar l’edició passada– en
“reconeixement a la seva carre
ra i trajectòria demés de qua
ranta anys com a bufó”. I hi
haurà unamaster class a càrrec
d’Andrés Lima, un dels noms
del teatre espanyolmés desta
cats com a autor, director i
també actor, vinculat a projec
tes com la companyia Animala
rio i al Teatro de la Abadía.
Guanyador de diversos premis
Max, Lima presentarà una
proposta sobreLa cualidad,
que, segons ellmateix explica,
girarà al voltant de “l’explora
ció que se centra en l’essencial
del text i en el personal de l’in
tèrpret”.
Quant als espectacles pròpia

ment dits, pels dos escenaris
previstos –Las Vegas i El Ginjo
ler– desfilaran, entre altres,
noms comFermí Fernández,
MarcMartínez, Goyo Jiménez
oTeatro del Barrio. Fernández
presentarà elmonòlegEl som-
melier, escrit per ellmateix i
Toni Orensanz i dirigit per
Toni Albà.MarcMartínez es
presentarà en solitari amb un
espectacle –titulatMalMartí-
nez– entre la comèdia i elmusi
cal al voltant d’un cantautor
fora del seu temps. AmbGoyo
Jiménez es podrà veure el que
està consideratmillormonolo
guista del país i Teatro del
Barrio presentarà la seva obra
El Rey, una ficció al voltant de
JoanCarles I. |

El Singlot,
humor
i comèdia

trabaixistaRonCarter.Un equip o
tàndem que s’entén molt bé, en el
diàleg musical, quan trepitja l’es
cenari. La versatilitat de Metheny
(Missouri, 1954) no té límits. Ha
sabut fusionarse als escenaris
amb artistes tan diferents comOr
netteColeman,DavidBowie,Her
bie Hancock o Milton Nascimen
to. Els seus estils inclouen del jazz
modern al rock sense oblidar la
música clàssica.RonCarter és, per
la seva banda, un reconegut bai
xista de jazz prolífic, influent i ori
ginal. El seu nom apareix als crè
dits demés de dosmil àlbums i ha
gravat amb grans estrelles de la
música com B.B. King, Tommy
Flanagan, Gil Evans, Lena Horne
o Bill Evans. En la seva actuació a
Porta Ferrada, Metheny i Carter
tenen previst fer un recorregut
per cinc dècades del jazz.
Després d’aquest primer plat de

la sessió inaugural, el festival ser
virà en safata, en la segona jornada
(16 de juliol), una altra suculenta
menja musical cuinada a dues
veus i amb personalitat pròpia.

Compartiran escenari la cubana
OmaraPortuondo (85 anys!) iDie
goelCigala.Totsdos javancoinci
dir fa un any durant la gira de co
miat del Buena Vista Social Club.
Ara s’uneixen de nou per celebrar
el 85è aniversari de la vocalista
caribenya. Una altra parella que
s’entén molt bé en el diàleg mu
sical.
Entre tanta estrella brilla també

amb llum pròpia la soprano Bar
bara Hendricks, que torna a Porta
Ferrada (2 d’agost) deu anys des
prés d’haver trepitjat aquest ma
teix espai amb una memorable
actuació amb temes de Billie
Holiday. En aquesta ocasió la ver
sàtil artista promet un recital de
lamenti barrocs i espirituals ne
gres a El Monasterio. L’acompa
nyaran a l’escenari Dohyo Sol
(tiorba i guitarra) i Björn Gafvert
(orgue i piano).
El menú de la programació –la

musical és la columna vertebral
del festival– està pensat per satis
fer tota mena de paladars. El pop,
en el seu sentit més ampli, cobra
un especial protagonisme en un
cartell que, a més dels grups i ar
tistes ja esmentats, es completa
ambnoms comEarthWind&Fire
(17 d’agost), Carlos Sadness, el re
construït quartet barceloní Ele

fantes, Caravan Palace o la banda
d’homenatge argentina God Save
the Queen, que reviurà l’històric
concert de la desapareguda banda
a l’estadi de Wembley el 1968. La
carta de concerts la tanca el grup
Manel, queabaixaràel telódePor
ta Ferrada (després d’haver apujat
el de Cap Roig) el 20 d’agost.
En l’apartat de clàssica destaca,

per la singularitat de la proposta,
el concert de la Turkisk National
Youth Philarmonic (8 d’agost).
L’òpera Ana Bolena de Donizetti
(18 d’agost), un Petit Príncep en
versiómusical (6d’agost) o el reci
tal de fados de la cantant portu
guesaMariza (22 de juliol).
La venda d’entrades avança a

bon ritme i l’organització avisa
que els concerts ambmés deman
da sónelsdeManoloGarcía (23de
juliol) i PatMetheny i l’espectacle,
en exclusiva, 2Cellos (30 de juliol)
que triomfa mundialment. El di
recte d’Uka Suka Sulic i Stjepan
desborda pel seu talent, originali
tat i passió. Poden intrerpretar
tant Vivaldi comAC/DC. |

La cubana Omara Portuondo
farà un duo excepcional
amb el cantaor flamenc
Diego el Cigala

La veterana soprano Barbara
Hendricks torna a Porta
Ferrada deu anys després
del seu anterior concert

LO
RN
E
TH
O
M
SO
N
/
G
ET
TY

ÀL
EX

G
AR
CI
A

VA
LE
RY

H
AC
H
E
/
AF
P


