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Simona Levi treu el suc  
als processos participatius

MARTA CERVERA  
BARCELONA

D
esprés de denunciar la 
corrupció del sistema 
amb Fes-te banquer, Si-
mona Levi torna a l’atac. 

Aquesta vegada  la inquieta activista 
fundadora de la plataforma Xnet 
posa la lupa en la participació. La 
pedra angular de la Democràcia és 
posada en dubte a Realitats avança-
des 2. Enlluernats per la democràcia, 
versió renovada del muntatge estre-
nat fa 10 anys. La sala Ovidi Mont-
llor del Mercat de les Flors acull 
aquesta proposta del 9 a l’11 de juli-

ol. El col·lectiu Conservas recupera 
l’espectacle que utilitzava un dispo-
sitiu escènic basat en les votacions 
del públic. «La de llavors era una rei-
vindicació de la societat civil orga-
nitzada i activa. Reivindicàvem el 
dret a la participació real en la vida 
política», recorda Levi, responsable 
de la dramatúrgia i la direcció.  

Ara, el problema és un altre: 
«Avui ens venen participació com 
xurros», diu fent broma aquesta de-
fensora d’un «teatre funcional», útil 
per reforçar el paper de la societat 
civil. L’espectacle reflecteix l’absurd 
de l’actualitat. «En aquesta nova ver-

sió hi incorporem al·lusions a polí-
tics més joves com ara Pablo Igle-
sias, Albert Rivera, Xavier Domè-
nech, però també Saddam Hussein i 
Kim Jong-un, elegits aquests pel 
100% del seu poble». 

 
UN ALTRE ENFOCAMENT / El 50% del ma-
terial és el mateix que el del muntat-
ge anterior, però l’enfocament can-
via. «Fa 10 anys el tema principal era 
la propietat, ara ho és la participa-
ció». Transparència i participació 
són dues reivindicacions històri-
ques d’activistes com Levi. Per a ella, 
el principal problema està en el se-

güent: «Democràcia no vol dir que 
tots hàgim d’estar d’acord, vol dir 
assolir aquell difícil equilibri que 
permet conviure en el desacord. 
Però els polítics i els moviments so-
cials tendeixen a tenir-ne una visió 
distorsionada: l’objectiu és que 
tots pensem igual» 

¿Com són els processos partici-
patius? ¿Serveixen a la societat? La 
creadora intenta aclarir-ho mitjan-
çant una curiosa conferència-per-
formance capitanejada per Judit 
Saula i Elies Barberà, en la qual 
votar és part del joc. «Ara mateix 
un dels candidats a l’alcaldia de 
Barcelona té al top de temes que 
preocupen la ciutadania les caques 
de gos als carrers. No sembla que 
les reivindicacions de fa 10 anys so-
bre participació s’hagin entès», 
s’indigna la creadora. La seva idea 
és que el muntatge pugui acompa-
nyar els cicles electors municipals i 
europeus en elñs quals «es parlarà 
més de la caca de gos que de proble-
mes greus com la gentrificació». H

Andreu Buenafuente, Berto Romero,  Sílvia Abril i Raúl Cimas van afilar els seus 
monòlegs a l’Espai Port de Sant Feliu durant la celebració de la quarta edició del Singlot

L’art de fer riure

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
SANT FELIU DE GUÍXOLS

El riure va per barris, però si cal 
buscar-ne una pàtria, aquesta, es 
troba en el Singlot Festival, la quar-
ta edició del qual ha servit aquest 
any de luxós pròleg del Festival de 
la Porta Ferrada de Sant Feliu de 
Guíxols en el que està inscrit. La 
mostra que dirigeix Andreu Bue-
nafuente va tancar dissabte a la nit 
una cita plenament consolidada 
amb Hem de parlar, un homenatge 
al monòleg que va esgotar les 
1.500 localitats de l’Espai Port. 
L’inèdit espectacle, creat especial-
ment per a l’ocasió, va reunir a 
més de Buenafuente, a Berto Ro-
mero, Sílvia Abril i Raúl Cimas. 

Els quatre genets de l’apocalipsi 
de l’humor van desplegar tota l’ar-
tilleria dels seus recursos al servei 
del més hilarant surrealisme esti-
rant de l’autoretrat de la seva quo-
tidianitat i sense escatimar diverti-
des qüestions escatològiques o se-
xuals. La intimitat explicada per 
aquests asos de la comèdia va con-
nectar amb un públic absoluta-
ment còmplice. Buenafuente va 
aprofitar també l’oportunitat per 
presentar el titella de Mariano Ra-
joy que, per diverses raons, no ha-
via pogut ubicar en els seus pro-
grames televisius. El ben caricatu-
ritzat personatge té, no obstant, 
futur perquè desprèn tota la seva 
reconeguda sornegueria.  

Durant el matí de dissabte Bue-
nafuente i Romero van oferir en 
directe, amb un altre de ple, el seu 
programa de ràdio de la SER, Nadie 
sabe nada, i Carles Francino els va 

pectacles d’aquest any. La sàtira 
dels creadors de la revista Mongolia, 
Darío Adanti i Edu Galán, gira en-
torn de la idea de finançar la publi-
cació amb un circ sobre gel. La crisi 
de la premsa i les seves relacions 
amb el poder polític i econòmic, els 
nacionalismes, la globalització i el 
fonamentalisme apareix entre els 
temes de l’enginyós relat. 

L’última comèdia de Sergi Bel-
bel, Les roses de la vida, fruit de la ini-
ciativa Singlot Pro de l’any passat, 
es va poder veure al teatre Narcís 
Masferrer, a l’espera de fer tempo-

rada al Barts. Tot un gest de com-
plicitat a la comedie française. Da-
vid Verdaguer i Oscar Machanco-
ses van presentar també Dos ma-
chos verdes fritos, un xou que oscil·la 
entre el teatre, el vodevil, el reci-
tal musical i l’humor gamberro.  

El muntatge inaugural del Sin-
glot-2018 serà Mafia de Les Mam-
zelles, seleccionat entre 16 projec-
tes finalistes d’aquesta edició. 
Com a novetat, s’ha instituït el 
premi Terrat Talent, que ha rebut 
La Bendita Compañía per la La 
gran ofensa. H
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33 Quartet  3  Cimas, Romero, Buenafuente i Abril, en un moment de la seva actuació.
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acollir divendres a La ventana, tam-
bé retransmesa des de Sant Feliu. 
Han estat tres jornades de gran in-
tensitat, dins de la línia de continu-
ïtat marcada per El Terrat, en col·la-
boració amb The Project, de «con-
solidar el seu compromís amb l’hu-
mor i la comèdia». Loll Bertran va re-
bre el Singlot d’honor com a reconei-
xement a la seva carrera com ac-
triu, cantant i show-woman de mans 
del director del festival. 

Mongolia sobre hielol va inaugurar 
juntament amb Mrs. Brownie de Víc-
tor Borràs, la variada selecció d’es-

POP CATALÀ

Canet Rock 
mira al futur 
avalat per  
una nova 
generació

IGNASI FORTUNY  
CANET DE MAR

El festival Canet Rock mira amb se-
guretat cap al futur després que dis-
sabte celebrés la cinquena edició 
del segle XXI amb un gran èxit de 
públic. Gairebé dos mesos abans de 
la gran cita del pop català es van es-
gotar les 23.000 entrades posades a 
la venda, raó més que de sobres per 
continuar creient en el renascut 
certamen. I tot això en un any en 
què s’han superat les quatre edici-
ons dels anys 70, una mostra més de 
la seva consolidació en l’extens ca-
lendari festivaler estiuenc. En pa-
raules de la seva directora, Gemma 
Recoder: «Aquest any hem consoli-
dat la consolidació». Sembla evi-
dent que el pròxim any hi haurà si-
sena edició, per a la qual ja s’han 
posat entrades a la venda.  

Així, el Canet Rock ja camina sol 
i pertany a una nova generació de 
joves que, com la que omplia el Pla 
d’en Sala de Canet de Mar fa 40 

anys, es reuneix per celebrar i rei-
vindicar diferents lluites. Perquè, 
tal com han demostrat les valencia-
nes Pupil·les aquesta matinada, es 
pot ballar i passar-ho bé també amb 
lletres plenes de missatge, en el seu 
cas feminista. Encara que la reivin-
dicació més present va ser la que va 
reclamar la llibertat per als polítics 
presos. «Està en l’ADN del festival 
ser un espai de llibertat», raona Re-
corder. «No parlem d’idees políti-
ques, parlem de llibertat. Hi ha gent 
a la presó per les seves idees, hi ha 
gent a l’exili per les seves idees. Rei-
vindicarem qualsevol cosa que si-
gui un atemptat contra la llibertat», 
afegeix després d’esmentar també 
el cas del raper Valtònyc. 

 
«EDICIÓ ESPECIAL» / Mirant més enllà, 
Recoder promet que el pròxim any, 
quan es compleixin 10 edicions del 
Canet Rock en les seves dues etapes, 
el festival serà «molt especial, amb 
novetats i sorpreses». Però de mo-
ment no contempla créixer en es-
pai ni en dies. El que sí que és segur 
és que Txarango no tornarà a tan-
car les 12 hores de música ininter-
rompuda al Pla d’en Sala. Per al 
2019 el festival tornarà a progra-
mar «les millors bandes d’aquí amb 
independència de la llengua en la 
qual cantin». H

«Aquest any hem  
consolidat la 
consolidació»,  
assegura Recoder, 
directora del certamen


