
Una bona cançó es defensa per
si sola, no li calen instrumenta-
cions pesades ni adorns, en fa
prou amb les paraules que la com-
ponen i l’esquelet de la seva me-
lodia; aquesta és la teoria que de-
fensa el cicle «Camallera. Cançó
d’autor», que enguany presenta la
seva quarta edició i que entre el 15
i el 21 d’agost posarà l’accent, mai
millor dit, en les paraules. I com
més reivindicatives, millor.

Precisament, el seu director és
Pere Camps, l’activista cultural i po-
lític al capdavant del festival Bar-
nasants i guanyador enguany del
Premi Nacional de Cultura. I amb
la mateixa filosofia que defensa el
ja veterà certamen barceloní, la
d’una música «que ens parla dels
temes que ens afecten col·lectiva-
ment», pretén portar l’essència
de la cançó reivindicativa fins a l’Alt
Empordà.

Per fer-ho, la plaça de l’Església
de Camallera comptarà durant
set nits tant amb talents emer-
gents de l’escena de la cançó d’au-
tor com amb noms consagrats.
Dos d’ells s’han fet amb el premi
Ovidi Montllor enguany (Feliu
Ventura i la proposta alcoiana dels
VerdCel), un altre va ser el gua-
nyador del Barnasants (Joan Amè-
ric), i la inauguració es cedeix al
premi Enderrock per votació po-
pular en la categoria de cançó
d’autor (el sempre reivindicatiu
Cesk Freixas). El cartell d’aquesta
quarta edició el completa Dani Fla-
co (que presentarà el seu darrer
disc, ja el cinquè en la seva carre-
ra); les adaptacions poètiques
d’Enric Hernàez, creades expres-
sament per al certamen; i el duo
Más Vale Tarde Ke Nunca, integrat
per les germanes Helena i Àngels
Altés.

Segons que va explicar Pere
Camps, la intenció és que aquest
festival s’acabi constituint en una
autèntica «república de les pa-
raules»; és per aquest motiu que ja
s’està pensant en fer un pas més
enllà en properes edicions, i «crear
aliances amb el gènere teatral i la
poesia» per marcar «un perfil de
festival molt propi».

Cultura i identitat
Amb un pressupost de 15.000 eu-
ros «i la col·laboració desinteres-
sada de molta gent, atès que el 80%
del treball és gràcies a voluntaris»,
s’aconseguirà apropar música du-
rant set nits a un aforament d’unes
300 persones. Segons Camps, «el
futur són les produccions de petit
format, de resistència, la qual cosa
no implica, en cap cas, de menor
qualitat».  

Precisament, el director del fes-
tival incideix en la importància
de la defensa de la cultura pròpia

com a valor fonamental «per al
creixement i la subsistència del
nostre país». Fent gala del mateix
activisme que molts dels artistes
que programa tant a Camallera
com al Barnasants, Camps apun-
ta que «sense cohesió social no hi
haurà alliberament nacional», i
per tant advoca per una eina, la
cultura, «que és l’única que té un
país com el nostre per refermar-se

en la pròpia identitat».
El festival, doncs, vol ser una al-

ternativa «a un panorama de fes-
tivals que aposten només per l’en-
treteniment pur i dur». Per aquest
motiu, s’intenta acostar la cultura
al públic amb un preu popular, de
cinc euros per concert; a banda,
s’ha creat un abonament que per
20 euros permet l’accés a totes les
actuacions.
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La paraula pren el
protagonisme i es
reivindica al quart
cicle de Cançó
d’Autor de Camallera

Cesk Freixas, Feliu Ventura, Joan Amèric i
Dani Flaco hi actuaran entre el 15 i el 21 d’agost


El xativí Feliu Ventura actuarà a Camallera el proper divendres.
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22.00, Plaça de l’Església 
CESK FREIXAS

22.00, Plaça de l’Església 
DANI FLACO

22.00, Plaça de l’Església 
FELIU VENTURA

22.00, Plaça de l’Església
JOAN AMÈRIC

22.00, Plaça de l’Església 
ENRIC HERNÀEZ

22.00, Plaça de l’Església 
MÁS VALE TARDE KE NUNCA

22.00, Plaça de l’Església
VERDCEL

DIMECRES 15 D’AGOST

DIJOUS 16 D’AGOST

DIVENDRES 17 D’AGOST

DISSABTE 18 D’AGOST

DIUMENGE 19 D’AGOST

Si la setmana passada el festival
Temporada Alta desvetllava part
del seu cartell, que enguany comp-
tarà amb una seixantena d’espec-
tacles, i apuntava que algunes de
les entrades ja es podien adquirir,
ahir va anunciar que s’amplia el
ventall d’espectacles amb localitats

a la venda per tal d’avançar-se a
l’augment de l’IVA, que passarà del
8 % al 21 %.

Així doncs, a partir del proper
dilluns a les 10 del matí es podran
adquirir entrades per a quatre
propostes més, de les quals tres
són musicals i una, de teatre. Pel
que fa a les primeres, s’hi inclou el
concert que Neil Hannon oferirà,
a partir del repertori de cançons
creat per al seu grup, The Divine
Comedy. També es podran ad-
quirir ja entrades per a la presen-
tació del nou disc d’Antònia Font,
que després de l’èxit assolit amb
Lamparetes, es mostren més hi-

peractius que mai, creativament
parlant, i ja estan treballant en un
nou projecte que veurà la llum
aquesta tardor. 

Els previsors també podran es-
capar a l’augment de l’IVA, que es
farà efectiu l’1 de setembre, ad-
quirint anticipadament entrades
per al concert d’Albert Pla; el can-
tautor estrenarà un nou projecte,
Manifestació, que suposa un dels
treballs amb més càrrega política
de la seva carrera i on es posicio-
na a favor dels moviments anti-
sistema.

En el pla teatral, en aquesta
nova campanya d’entrades anti-

cipades també hi entra el nou
projecte del director Oriol Broggi,
que porta per títol Incendis. 

D’aquesta manera, aquests qua-
tre espectacles se sumen als sis que
ja són a la venda des del passat 10
de juliol: Splenda, del Mag Lari;
Aventura, de T de Teatre; Forever
Young, de Tricicle; Racconto, de
Mayumana; i els concerts de Sílvia
Pérez Cruz i Ismael Serrano. Val a
dir que s’ha reservat aforament per
als espectadors que vulguin com-
prar paquets d’entrades (els antics
abonaments), que es posaran a la
venda el 18 de setembre a les ta-
quilles i al web del festival.
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Temporada Alta ven entrades anticipades contra l’IVA

A partir de dilluns es podran
adquirir localitats per a The
Divine Comedy, Antònia Font,
Albert Pla i «Incendis»

FESTIVALS

DILLUNS 20 D’AGOST

DIMARTS 21 D’AGOST

RECONEIXEMENT
Pere Camps, Premi Nacional de
Cultura per la tasca al Barnasants

Camps recollirà el guardó
aquesta tardor, per la creació i

direcció d’un festival que ja és la prin-
cipal referència en l’àmbit de la cançó
d’autor. També s’ha valorat la seva
implicació en la creació d’una futura
xarxa europea de festivals centrats
en aquest gènere musical.
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TECNOLOGIA Microsoft i la policia de
Nova York creen un sistema que
permet anticipar-se als delictes
El «Sistema de Domini de la Consciència» moni-
toritza, analitza i creua informació del 911, vi-
deovigilància, bases de dades i Internet. 44

Cultura i Societat
EspEctaclEs | ciència  | tEndènciEs  | tradicions  | FEts i GEnt  | cinEMa | tElEvisió

ART Sant Martí Vell acull una exposició
d’homenatge a Francesc Casademont
En el cinquè aniversari de la mort del guanyador de la Creu de Sant
Jordi, l’espai Til·lers del restaurant La Riera presenta disset obres
de l’autor, entre pintures vinculades a l’Empordà i ceràmiques. 42


