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Més de 300 persones orga-
nitzades en 22 equips de
rodatge s’han passat vint-
i-quatre hores d’aquest úl-
tim cap de setmana ro-
dant i editant el seu curt-
metratge amb temàtica de
western a la Garrotxa en
el marc de la quarta edició
del Wevoo, el Festival de
Westerns Volcànics de la
Garrotxa. Cada any l’orga-
nització posa dues premis-
ses d’última hora que els
participants han d’inclou-
re obligatòriament en el
seu curt per assegurar que
ningú porta material enre-
gistrat de casa. En aquesta
ocasió, en concret, han ha-
gut de rodar una escena al
parc Vell, a la plaça Clarà
d’Olot, i havia de sortir un
elefant en algun moment
de la trama.

El veredicte del jurat es
donarà a conèixer dissab-
te vinent als Catòlics. Hi
haurà un premi de 800 eu-
ros per al millor curt, i al-
tres premis per als finalis-
tes, els millors curts infan-
tils i els alumnes d’insti-
tuts.

La nit abans, es durà a
terme l’actuació d’un grup
de músics locals que oferi-
ran versions de cançons
d’Eric Clapton, amb Ton
Torner al capdavant. De-
mà passat, per primera ve-
gada en el festival, s’oferi-
rà una projecció dels curts
finalistes en pantalla gran.
En concret, en una sala
dels Cinemes Olot.

Una conferència de
Quim Casas sobre el wes-
tern; un curs de filmació i
edició; exposicions de fo-
tografia i el concurs de car-
tells del festival; menús de
restaurants específics, i
espectacles diversos com-
pleten l’oferta d’aquest
festival, que s’ha consoli-
dat com un dels més origi-
nals al país. ■

El ‘western’
pren Olot
Els participants del
festival Wevoo
converteixen la
ciutat en un plató
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Els grups, com el de la fotografia, han tingut 24 hores per
gravar el seu curtmetratge ■ WEVOO

Ja fa dies que la cinquena
edició del Festerror de Llo-
ret de Mar ofereix bones
dosis de sang i fetge, en un
any en què el festival ha re-
partit la programació en
diversos caps de setmana
amb la voluntat d’ajustar-
se a la compareixença
d’invitats de luxe. En-
guany, a diferència de l’an-
terior, en què Lamberto
Bava va suspendre la seva
assistència a última hora,
ja està confirmada la pre-
sència d’un altre mite del
gènere del terror, com és
Ruggero Deodato, autor el
nom del qual va associat a
un sol film: Holocaust ca-
níbal.

Malgrat els seus princi-
pis com a cineasta va
aprendre a sota les ordres
de Roberto Rossellini i Jo-
seph Losey, Deodato sem-
bla que, si tenim en comp-
te la seva filmografia pos-
terior, va quedar molt més
fascinat pel que li devia en-
senyar Sergio Corbucci
quan va treballar com a as-
sistent del director en tí-
tols com El fill de Sparta-
cus i Django (pel·lícula
que Quentin Tarantino es-
tà actualment adaptant
per al seu nou treball).
Com a director, Ruggero
Deodato ja es va donar a

conèixer per un film de te-
màtica caníbal com és Ul-
timo mondo cannibale
(The last cannibal world),
que dos anys després va

saber explotar amb més
força quan va rodar Holo-
caust caníbal (1979).

Censurada i prohibida
en molts països, la pel·lícu-

la va tenird una gran cam-
panya mediàtica que la va
catapultar a la categoria de
film de culte que encara té.
El film narra l’aventura i
consegüent desaparició
d’un grup de reporters que
s’endinsen a la selva ama-
zònica. Recordem que a
l’època es va presentar
com un documental i se la
va acusar de snuff film
quan en realitat es va des-
cobrir –a mesura que el di-
rector va haver de res-
pondre als judicis– que era
un mock documentary
(un fals documental) amb
una certa càrrega de críti-
ca al periodisme sensacio-
nalista.

Ara, més de trenta anys
després, el veterà cineasta
parlarà d’aquest film, que

encara avui continua vi-
gent, a la taula rodona que
oferirà dissabte al Teatre
Municipal després de la
projecció del film (21.30
h). Abans, Ruggero Deoda-
to farà entrega dels premis
als guanyadors del Fester-
ror 2012, la projecció dels
curts dels quals tindrà lloc
a les set de la tarda.

I com que un festival
d’aquesta magnitud no po-
dia obviar el component
freak, també dissabte es
farà el sorteig en què per
tan sols 2 euros es pot gua-
nyar el fantàstic pack for-
mat per un pòster d’Holo-
caust caníbal i la figura de
la noia empalada, ideal per
col·locar a la tauleta del
costat del llit. ■

Ruggero Deodato, l’autor d’‘Holocaust
caníbal’, estrella del Festerror 2012
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Cartell promocional d’‘Holocaust caníbal’, que va rebre la
classificació ‘S’ de l’època en què es va estrenar ■ ARXIU

El cineasta italià
presidirà
dissabte una
taula rodona en
que parlarà
sobre el seu film

Cent quaranta-sis histo-
riadors, editors, filòlegs,
escriptors, artistes, perio-
distes i traductors, entre
altres professionals, molts
d’ells vinculats al món aca-
dèmic, han signat un ma-

nifest en què s’exigeix la
revisió dels criteris d’ad-
quisició de fons per a les bi-
blioteques. La iniciativa ha
nascut arran de l’exclusió
pel Sistema d’Adquisició
Bibliotecària, vinculat al
Departament de Cultura
de la Generalitat, d’Hores
angleses, de Ferran Solde-
vila, i Tots els monòlegs, de
Santiago Rusiñol, que han
inaugurat la col·lecció di-
vulgativa de clàssics De
Cor a Pensa (editorial Ade-

siara). Segons el manifest,
s’han descartat amb l’ar-
gument que “no han obtin-
gut la valoració suficient”,
i això “evidencia que els
criteris amb què treballa
aquest organisme han de
ser revisats a fons”.

No es tracta d’un cas
“únic, ni excepcional”,
diuen en el manifest, i con-
sideren que “els criteris de
tria de les adquisicions són
molt discutibles i revelen
un model nefast, si es vol

mantenir operatiu el patri-
moni literari del país”. En-
tre els signants hi ha els
historiadors Albert Bal-
cells, Alan Yates, Teresa
Abelló i Enric Pujol, els es-
criptors Joan Daniel Bez-
sonoff i Antoni Dalmases,
els editors Oriol Ponsatí-
Murlà, Mireia Sopena i
Àlex Broch, l’historiador
de l’art Narcís Selles, el tra-
ductor Josep Alemany, i
l’escriptor i director tea-
tral Albert Mestres. ■

Un manifest exigeix
la revisió dels criteris
d’adquisició dels
fons bibliotecaris

Contra l’exclusió dels clàssics
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El director del festival
Temporada Alta, Salvador
Sunyer, protagonitzarà
avui la tertúlia Com ges-
tionar un festival estratè-
gic en temps de crisi?
(19.00 h), organitzada per
l’Associació de Professio-

nals de la Gestió Cultural
de Catalunya (APGCC) al
restaurant Els Jardins de
la Mercè, de Girona. L’acte
serà presentat per Pep
Torner, coordinador de la
comissió territorial de Gi-
rona de l’APGCC, que amb
aquest acte inicia la pro-
gramació d’activitats a les
comarques gironines. ■
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