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DdeG, L’Escala. 
Aquesta nit, a les deu, se cele-
bra als Jaciments d’Empúries
–en cas de pluja, a Sant Martí–,
el concert del Fòrum de la Can-
çó. Els tres protagonistes de la
vetllada seran el músic català Jo-
sep Tero i els algueresos Clau-
di Sanna i Pau Dessí, que oferi-
ran una nit de música medi-
terrània titulada De l’Escala a
l’Alguer. 

El cantautor escalenc Josep
Tero, que ve de gravar el seu
vuitè disc, és un constant im-
pulsor i col·laborador d’aquest
Fòrum de la Cançó. Aquest es-
deveniment vol parlar i comuni-
car la idea d’una mateixa llen-
gua i una mateixa cultura entre
els indrets de la Mediterrània.
El nou govern local de l’Escala
vol basar aquest festival d’Em-
púries en aquesta idea inicial,
de cara als concerts de l’estiu
del 2008. 

«D’amor i frontera»
Josep Tero presentarà algu-

nes de les cançons del seu nou
disc, que encara no està al mer-
cat, i que porta per títol D’Amor
i Frontera. Els dos músics que
l’acompanyaran i que completa-
ran l’elenc de la nit, Claudi San-
na i Pau Dessí, són dos músics
algueresos molt reconeguts. El
primer és el millor representant
de l’última generació de can-
tautors que comprèn els anys 90
i fins a l’actualitat de la terra de
l’Alguer. El segon, Pau Dessí, és
el millor representant i intèrpret
de la primera generació de can-
tautors de l’Alguer, que com-
prèn els 50 i fins als 70. Les com-
posicions dels dos beuen de la
cançó d’autor italiana que prové
d’artistes tan importants com R.
Carussone, Modugno o Muro-
llu. 

La idea essencial d’aquest
concert pretén ser un intercan-
vi entre els dos pobles de la Me-
diterrània, l’Escala i l’Alguer,
dues viles unides per un pacte
cultural i lingüístic i per una tra-
dició que ve de més enllà de l’è-
poca dels trobadors. Serà una
trobada entre els tres cantants
mediterranis amb el públic, que
els permetrà un viatge en el
temps i l’espai a través d’un fil
conductor comú que és la cul-

tura, la història i la parla.
El concert serà presentat per

la periodista resident a l’Escala
Milena Llop i en el transcurs de

l’acte l’actriu Mercè Managuer-
ra, llegirà un text de Carles Gar-
rido. Les entrades tenen un
preu anticipat de 10 euros.

Aquesta mateixa nit es posaran
a la venda una hora abans en el
mateix lloc de l’acte al preu de
12 euros.

La 16a edició del Fòrum de la Cançó
d’Empúries acosta la música de l’Alguer
Els tres protagonistes de la vetllada seran Josep Tero, Claudi Sanna i Pau Dessí

L’ESCALA

Quan diem «no-
saltres» par-
lem també de

l'Alguer des de mit-
jan segle XIV. I cal re-
conèixer que la
història que ens hi

uneix va començar d'una manera
tràgica. L'any 1353 els catalans hi
van vèncer els genovesos a la ba-
talla de Port del Comte i van ocu-
par la ciutat, però pocs mesos des-
prés una revolta dels algueresos va
obligar els catalans a fugir-ne.  

L’ANY SEGÜENT,Pere el Cerimoniós
hi va tornar amb una flota i va re-
conquerir l'Alguer. La recuperació
catalana de l'Alguer va desenca-
denar un procés de repoblament
de la ciutat, iniciat l'any 1372, amb
gent procedent de terres catalanes
i des d'aleshores s'hi ha mantingut
viva la llengua catalana, malgrat
que l'any 1720 –poc després,
doncs, de la Guerra de la Succes-
sió– Sardenya va ser cedida a la
Casa de Savoia, tot i que avui el ca-
talà té una certa fragilitat per la
pressió de l'italià i del sard.

La represa arrenca a la fi del se-
gle XIX quan Eduard Toda, que va
ser cònsol a Càller va publicar l'any
1888 l'obra L'Alguer, un poble ca-
talà d'Itàlia. I a l'inici del segle XX
a l'Alguer es va desenvolupar una
renaixença literària i cultural en ca-
talà, amb la creació l'any 1902 de
l'Agrupació Catalanista de Sar-
denya, que l'any 1906 va adoptar el
nom de la Palmavera. D'aquella
època és Antoni Ciuffo Ramon Cla-
vellet, que va escriure poemes com
Renaixement o Himne alguerès i
que va participar al Primer Con-
grés Internacional de la Llengua
Catalana de l'any 1906.

Des d'aquell moment l'Alguer
va deixar de quedar aïllat dels paï-
sos de llengua catalana i les oca-
sions de retrobada han sovintejat.
Quan parlem de l'Alguer, moltes
vegades pensem més en la seva fi-
delitat lingüística i en el paisatge
bellíssim que en els artistes que hi
creen. Però avui escau de dir ben
alt que l'Alguer és terra de poetes,
de pintors i... de músics. De grans
músics i cantants, com Pau Dessí,
Raimon Dore, Salvador Maltana,

Franca Masu, Marcel Peghin,
Claudi Sanna i tants altres. 

A l'Alguer hi ha un preciós pa-
trimoni musical d'arrel tradicional
vinculat sobretot a les festes i als
oficis. Però també hi ha una esco-
la excel·lent de músics que, sense
perdre la consciència de les seves
arrels, obren amb un talent extra-
ordinari, nous camins i horitzons,
que s'enriqueixen d'altres tradi-
cions i que miren enllà amb una
veu personal. Avui sentirem al-
guns dels millors intèrprets algue-
resos, que vol dir de Sardenya, dels
Països Catalans, de la Mediterrà-
nia, com altres que des de fa anys
han vingut a cantar a Empúries,
aquest espai que ens parla de ves-
tigis d'altres vides, d'altres somnis
que perviuen en les nostres vides,
en els nostres somnis. Avui a les
pedres d'Empúries ressonarà la
veu de l'Alguer feta música, com
un batec antic que ressorgeix dins
nostre, com una arrel desapresa
que torna a ser nosaltres. L'Esca-
la i l'Alguer comparteixen la trans-
parència de la llum, l'esclat dels
blaus, el gest impetuós del vent.
Sense adonar-se'n, sense pensar-
hi, són sempre a prop.  Avui l'Al-
guer és aquí, entre nosaltres, ens
duu la seva veu de mar.

L’Alguer a Empúries
OPINIÓ CANÇÓ        CARLES Duarte

JOSEP TERO. El cantautor gironí, que presentarà el seu nou disc, durant una actuació a l’Escala.
DDEG

Efe/DdeG, Sant Sebastià. 
El novel·lista i psiquiatre Jorge
Bucay –col·laborador de Diari
de Girona– va presentar ahir
a Sant Sebastià un curs d’estiu
de la Universitat del País Basc
sobre la recerca de la felicitat.

Bucay presenta 
un curs al País Basc
sobre la recerca 
de la felicitat

UNIVERSITAT

Efe/DdeG, Madrid. 
El director basc Julio Medem ret
el seu particular homenatge a la
dona i a la seva lluita «contra la ti-
rania de l’home blanc» a Caótica
Ana, una història-viatge en clau
poètica cap a la profunditat del
subconscient de la protagonista,
a qui dóna vida la debutant Ma-
nuela Vellés.

Caótica Ana, que arriba di-
vendres a les sales de cine, és el
projecte més internacional de
Medem, no només per les seves
localitzacions –Nova York, Eivis-
sa, Madrid i el desert del Sàhara–
sinó també pel seu repartiment,
format per Charlotte Rampling,
Nicolas Cazalé i Asier Newman,
que comparteixen pantalla amb
la cantant Bebe i Raúl Peña.

El retorn de Medem es pro-
dueix sis anys després de La pe-
lota vasca. La piel contra la pie-
dra, documental pel qual va rebre
nombroses crítiques que el van
sumir en una profunda depressió
durant un any, tot i que ahir va as-
segurar a Madrid que es troba
«perfectament, en part gràcies a
aquesta pel·lícula», amb la qual as-
segura que ha tornat «a gaudir
d’aquesta professió».

Caótica Ana es va convertir en
la via d’escapament de Medem
per superar la seva depressió i la

mort de la seva germana Ana,
l’any 2000, en un accident de tràn-
sit i que va deixar com a herència
«els seus quadres pintats a cera,
plens d’alegria i color».

La vida d’Ana
Precisament són els quadres

d’Ana Medem els que il·lustren
part d’aquest «abisme caòtic del
subconscient» de la protagonista,
una jove pintora de 18 anys esta-
blerta a Eïvissa. La vida d’Ana
canvia quan es trasllada a Ma-
drid, on comença a patir trastorns

esporàdics que, a través de la hip-
nosi, desvetllaran que la seva
existència és la continuació d’al-
tres vides de dones joves que van
morir de forma tràgica al llarg de
la història i les essències de les
quals es troben a la memòria in-
conscient d’Ana.

Aquestes experiències incons-
cients que emergeixen de les pro-
funditats d’Ana representen «la
lluita de la dona enfront del senyor
de la guerra», una oda a la femi-
nitat que el director justifica per-
què «l’home blanc és la primera
causa de les desgràcies de la hu-
manitat», mentre que la dona és
«la vida, perquè representa la fer-
tilitat i la continuïtat de la raça
humana».

Medem homenatja la dona enfront de
la tirania de l’home a «Caótica Ana»

CINEMA

Jorge Bucay.
EFE

M.M., Olot.
Entre les 10 del matí i les 12 del
migdia el Teatre Principal d’O-
lot va vendre el gruix de les en-
trades per als 3 espectacles
que ha programat per al mes
que ve, en el marc de la Festa
Major de la ciutat (els de més
reclam són Els hereus i Òscar,
una maleta, dues maletes, tres
maletes). Els primers de la cua
que ahir va formar-se a les por-
tes del Teatre hi eren des de les
6 de la matí. 

La venda de localitats va co-
mençar a les 10 i a darrera hora
del matí ja no en quedaven per
a Òscar… Per a Els Hereus, no-
més hi havia entrades pel ter-
cer pis, mentre que encara era
molt ampli el ventall de locali-
tats disponible per anar a  veu-
re l’espectacle infantil progra-
mat per Rialles, Via làctea, de
la companyia Cau de l’Unicorn
(el dissabte 8 de setembre, a
2/4 de 10 de la nit). Fonts del
Teatre van explicar que això és
normal, perquè la gent no sol
comprar amb molta antel·lació
les entrades per a les obres
adreçades principalment a la
mainada.

Els Hereus, d’Alain Krief,  és
un muntatge dirigit pel també
actor Pep Anton Gòmez. En
aquesta coproducció de La
Lupa i Villarroel Teatre actuen
Amparo Moreno, Àngels Bas-
sa i Jordi Boix, entre altres
intèrprets. A Olot l’obra es re-
presentarà el diumenge 9 de
setembre, a les 10 de la nit. 

Quant a Òscar, una maleta,
dues maletes, tres maletes, de
Claude Magnier,  el també ac-
tor i director Abel Folk ha dut
les regnes d’aquest muntatge
amb Joan Pera, Llol Bertran,
Mont Plans, Miquel Sitjar, Mi-
reia Aixalà, Eva de Luís, Damià
Plensa, Anna Azcona i Aliou
Danfa en el repartiment. La
funció serà el dilluns dia 10, a
les 10 de la nit.

El Teatre ven en 2
hores el gruix de
les entrades per
als espectacles de
les Festes del Tura

OLOT




