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■El grup Joglars és el cap de car-
tell de la tercera edició del Singlot
Festival, que se celebrarà a Sant
Feliu de Guíxols en el marc del
Festival de la Porta Ferrada al ju-
liol, on estrenaran en català la
seva nova obra Zenit, va explicar
ahir el director de l'esdeveniment,
Andreu Buenafuente.

Acompanyat per part del seu
equip, Buenafuente va comentar
que el festival, creat i produït pel
Terrat i la promotora musical The
Project, servirà, també, per lliurar
el «Singlot d'Honor» a l'humorista
Pepe Viyuela, amb més de  anys
de trajectòria, prenent el relleu al
irreverent i inconformista Leo
Bassi, premiat l'any passat.

Per tercer any consecutiu, entre
els dies  i  de juliol, Sant Feliu
de Guíxols acollirà diferents obres
del «millor talent nacional de l'hu-
mor i la comèdia», a la vegada que
provocarà que productors, crea-
dors i exhibidors es reuneixin per
tractar sobre el sector.

Al costat dels consolidats Jo-
glars, que actuaran al Teatre Nar-
cís Masferrer, hi haurà compa -
nyies emergents com Nico&Sun-
set, amb l'obra Paradise, que va
ser seleccionada l'any passat dins
de l'apartat de les jornades profes-
sionals Pitching Forum, igual que
Zenit.

A més, el mateix Andreu Bue-
nafuente serà protagonista la nit
del dia  de juliol amb White
Rabbit Red Rabbit, una peça, amb
dramatúrgia de Nassim Solei-
manpour, en què el seu intèrpret
accedeix a l'escenari sense cap ti-
pus d'informació, sense haver as-
sajat el text, que haurà d'interpre-

tar ins al inal, «sigui el que sigui
el que li demani».

El Singlot Festival, d'altra ban-
da, oferirà I Remember MR.Bowie,
una barreja de música i humor
dedicada al desaparegut cantant,
i Les dones sàvies, de la companyia
El Maldà, amb Lluís Hansen, Ri-
card Farré i Enric Cambray, am-

bientada en la Catalunya del ,
amb befa «als pedants de l'actua-
litat». Altres participants seran el
grup The Txandals, amb deu mú-
sics a l'escenari, que volen «infec-
tar la població de l'esperit dels
anys vuitanta».

L'últim dels espectacles de la
cartellera serà el ja citat Paradise,

tres històries que aparentment no
tenen res a veure entre elles i que
s’esdevenen en un prostíbul, amb
un aire «molt boig i molt trans-
gressor».

Andreu Buenafuente es va
mostrar molt satisfet per com va
assentant-se el festival, que veu
com «un projecte petit però molt
sòlid», «tres dies de bon oici de
teatre de comèdia gens classista».

Una altra de les novetats  és que
s'ha obert una convocatòria a
companyies independents con-
solidades, en el marc de les jorna-
des professionals, en què cada dia
sis creadors presentaran els seus
projectes en deu minuts, dels
quals dos seran escollits per re-
presentar-se l'any vinent. Hi par-
ticiparan com a creadors Sergi
Belbel, The Mamzelles, Fermí
Fernández, Toni Albà, Sixto Paz o
Teatre de Guerrilla.

A més, hi haurà debats sobre els
límits de l'humor, dins de l'espai
Bailén , presentat per Agustí Es-
teve, o sobre com afrontar un càs-
ting de comèdia.

En anteriors edicions, el Sin-
glot, que posa a la venda un abo-
nament de  euros, ha aconse-
guit reunir ins a . especta-
dors al voltant de la comèdia.

L'alcalde de Sant Feliu de Guí-
xols, Carles Motas, considera «un
honor» poder allotjar el Singlot.

Andreu Buenafuente, promotor de la iniciativa, serà el protagonista la nit del 28 de juliol amb la comèdia «White Rabbit 
Red Rabbit» L’humorista Pepe Viyuela rebrà el premi Singlot d’Honor, que l’any passat va correspondre a Leo Bassi 

Joglars estrenarà en català l’obra «Zènit» 
al Singlot Festival de Sant Feliu de Guíxols

Una escena de l’espectacle. AGÈNCIES
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■El Born Centre de la Cultura i la
Memòria (Born CCM) ja té direc-
tor, el primer escollit formalment
des de l’obertura de l’equipament
l’any . És l’antropòloga i mu-
seòloga Montserrat Iniesta Gon-
zález, que ha guanyat el concurs
públic convocat al febrer, per de-
cisió unànime, i substituirà Quim
Torra. Iniesta és reconeguda, en-
tre d’altres, per la direcció i la
transformació que sota el seu
mandat ha viscut el Museu de les
Cultures del Vi de Catalunya, de
Vilafranca del Penedès. L’antro-
pòloga es converteix en la primera
directora de la institució, una pla-
ça de nova creació que no existia.

Montserrat Iniesta
González dirigirà el
Born Centre de la
Cultura i la Memòria

EFE CANES

■ El francès François Ozon va
agradar molt ahir a Canes amb
L'amant double, un thriller eròtic
i elegant, amb ressons de Brian de
Palma, David Cronenberg o Al-
fred Hitchcock, però situat també
sota l'inlux de les ombres de
Grey. «Sec fan de Brian de Palma
i de Hitchcock. Adoro la forma
que De Palma construeix els thri-
ller i he intentat fer-ho de la ma-
teixa manera», va reconèixer el re-
alitzador, que competeix per la
Palma d'Or. Un ilm protagonitzat
per Marine Vacth, Jérémie Renier
i Jacqueline Bisset i basat en la no-
vel·la Lives of the Twins, escrita per
Joyce Carol Oates.

Bona acollida a
Canes per al
«thriller» eròtic
de François Ozon 
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■Un equip d'arqueòlegs ha des-
cobert aquesta setmana durant
les excavacions que s'estan realit-
zant a les termes romanes de Cal-
des de Montbui un cap de marbre
blanc de mida natural que havia
format part d'una escultura roma-
na. Fonts del Departament de
Cultura de la Generalitat han as-
segurat que la peça estava en bon
estat de conservació i que es tracta
del primer cap d'escultura roma-
na que apareix al municipi asso-
ciada a una estratigraia. Les ex-
cavacions es realitzen sota la su-
pervisió del Departament de Cul-
tura i són inançades per l'Ajunta-
ment de Caldes .

Troben el cap d'una
escultura romana
a les termes de
Caldes de Montbui 

 L'Espai Subirachs obre les seves portes aquest cap de setmana al Poblenou
de Barcelona amb un centenar d'obres representatives de totes les èpoques de
Josep Maria Subirachs, però sense cap referència a la seva obra més coneguda,
la façana de la Passió de la Sagrada Família, perquè el públic conegui l'«altre
Subirachs». Així ho va explicar ahir la seva filla Judit Subirachs-Burgaya, histo-
riadora de l'art especialitzada en l'obra del seu pare, que va dir que abans d'ac-
ceptar encàrrec de la Sagrada Família ja tenia una llarga i coherent trajectòria.

Art Obre l'Espai Subirachs amb 100 obres
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