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TÀSSIES

quan vam conéixer el Charlie i la 
Mafalda.
 Potser per això Charlie, i sobre-
tot l’Snoopy, van fer fortuna més 
com a objectes de marxandatge pi-
jo que com a tires còmiques, mentre 
que Mafalda, tan llatina, connecta-
va amb una legió de lectors que, al 
final dels anys 70, volien aprendre a 
pensar en democràcia.
 Els mestres que la llegien la van 
emparentar llavors amb els perso-
natges de les reivindicacions pedagò-
giques de Francesco Tonucci, Frato, 
i els polítics de barri –els progressis-
tes, és clar– aprenien a expressar-se 
fent servir paraules de Mafalda. 

 Per fi un personatge de còmic par-
lava com el carrer, no mitificava els 
rics ni el seu poder i feia somniar la 
gent, críticament, amb un futur que 
podía ser millor. 
 Al món hi segueixen havent 
molts embolics i guerres, però, si 
més no, ha esperat que Mafalda es 
fes gran sense acabar de petar del 
tot. En un entorn dominat per Ma-
nolitos i Susanitas, els missatges de 
la nena que fou Mafalda són més vi-
gents, si pot ser. Comunicar l’espe-
rança sense excessos d’ingenuïtat 
no era fàcil, i quan Mafalda va dibui-
xar Quino, el va clavar: li va sortir un 
dels nostres. H

52a EDICIÓ DEL CERTAMEN DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

El pop folkie i literari del grup esco-
cès Belle & Sebastian serà un dels 
plats forts de la 52a edició del Festi-
val de la Porta Ferrada de Sant Feliu 
de Guíxols. La mostra, que a partir 
d’aquest any està gestionada per 
la promotora The Project i El Ter-
rat (responsables de la sala Barts de 
Barcelona), però dirigida per l’àni-
ma del festival, Albert Mallol, oferi-
rà una variada oferta d’espectacles 
per a tots els públics, del 18 de juli-
ol al 23 d’agost.
 La nova etapa està marcada 
per dos eixos, la interdisciplina-
rietat i la intenció d’arribar a to-
ta mena de públic, tant amb espec-
tacles gratuïts com de pagament, 
a preus ajustats. Les entrades, 
que ja estan a la venda a la web 
www.festivalportaferrada.com, 
oscil·len entre els cinc i els 50 euros. 
Els veïns de Sant Feliu de Guíxols  
–el seu ajuntament sufraga el 33% 
de la mostra– podran comprar les 
entrades amb el 20% de descomp-
te a partir d’avui i fins diumenge al 
teatre Narcís Masferrer. El pressu-
post és d’1.127.000 euros. S’espera 
poder cobrir-lo amb el que es recap-
ti amb la venda d’entrades (38%), 
l’aportació municipal abans cita-
da, el patrocini (16%) i subvencions 
del ministeri de Cultura i de la Ge-
neralitat (13%).

 Música moderna i jazz estaran 
representats al festival, entre altres, 
pels concerts de Malú, Sílvia Pérez 
Cruz & Refree, el grup folktrònic de 
Londres Crystal Fighters i la diva del 
jazz Dee Dee Bridgewater, que torna 
després del seu èxit de fa cinc anys. 
El teatre comptarà amb l’aclamat 
muntatge El crèdit, i la dansa, amb 
l’obra Samsara, una peça d’inspira-
ció oriental de Víctor Ullate a càrrec 
de la seva consolidada companyia 
de ballet.

MARTA CERVERA
BARCELONA

Eclèctic i popular
El festival de la Porta Ferrada comptarà amb Belle & Sebastian 
i Dee Dee Bridgewater H La mostra ajusta preus i s’expandeix

destaquen el recital de la violoncel-
lista russa Natalia Gutman, així 
com la vetllada on Deszö Ranki 
i Edith Klukon tocaran una rare-
sa: la Simfonia número 9 de Beetho-
ven transcrita per a dos pianos per 
Liszt. Els més joves podran disfru-
tar la clàssica amb el magnètic vi-
olinista Ara Malikian i l’OSV o des-
cobrir l’òpera amb Così FUN tutte, di-
vertida versió de l’òpera de Mozart 
amb el segell del Petit Liceu. 

Humor i conferències

L’humor s’obre pas a Porta Ferra-
da amb Andreu Buenafuerte i Ber-
to Romero i el seu espectacle Nadie 
sabe nada, basat en la improvisació. 
«Jo volia participar en un festival 
popular com aquest, que no és eli-
tista, ni per preus, ni pels artistes o 
pels espais on es fa», va destacar 
Buenafuente. Una altra novetat se-
rà l’entrevista que el director de ci-
ne David Trueba mantindrà amb el 
periodista Jordi Évole, en la prime-
ra sortida fora de Barcelona d’Ins-
tint, el cicle que permet al públic 
conèixer més a fons determinats 
temes d’una forma amena.
 El festival també es disseminarà 
i expandirà per diferents barris de 
Sant Feliu de Guíxols. A peu de car-
rer hi haurà xous gratuïts, des de 
monologuistes fins a tallers crea-
tius per als més petits. H 

 Els Amics de les Arts hi recalaran 
amb el seu nou disc Només d’entrar hi 
ha sempre el dinosaure. El grup infantil 
Macedònia i Blaumut són altres dels 
grups catalans presents a la mostra. 
Res a veure les seves propostes amb 
l’estrena de l’última part de Les ho-
milies d’Organyà, l’obra del composi-
tor Albert Martorell inspirada en un 
dels textos més antics de la literatu-
ra catalana que interpretaran Per-
cussions de Barcelona, la Cobla Sant 
Jordi i la Coral Càrmina. 
 En l’apartat de música clàssica 

Albert Mallol segueix 
al capdavant de la  
mostra que ara 
gestionen The 
Project i El Terrat

EL PERIÓDICO

BELLE & SEBASTIAN El conjunt escocès oferirà el seu pop elegant a l’Espai Port el 26 de juliol.

DEE DEE BRIDGEWATER 7 d’agost. SÍLVIA PÉREZ & REFREE Actuaran el 19 de juliol.


