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el 16 al 18 de setembre del 1982, en revenja
de l’assassinat del president libanès Bashir
Gemayel i de quaranta víctimes més de

l’atemptat, un grup de falangistes cristians va perpe-
trar una matança de palestins als camps de refugiats
de Sabra i Shatila. Com a soldat de l’armada israelia-
na, la qual controlava aquests camps després de la re-
cent invasió del Líban, Ari Folman era allà, als afores
de Beirut, però durant molt de temps no recordava
res. O només es recordava banyant-se nu, amb dos
companys de l’exèrcit, divisant unes estranyes llu-
minàries que s’encenien de manera intermitent. On
era exactament durant la matança? Què va fer? O
potser què no va fer? No és una desmemòria cínica.
És el traumatisme d’una generació de soldats davant
d’un acte de barbàrie que, malgrat que no van come-
tre directament, els ha deixat el pes de la culpa. Pot-
ser també una manera de fer present l’amnèsia col-
lectiva d’un país amb un exèrcit que va ser còmplice
d’aquella matança.

Vals con Bashir reconstrueix el procés d’Ari Fol-
man (convertit en protagonista de la seva pel·lícula) a
la recerca de la memòria perduda en relació amb
aquells fets que van causar la mort de centenars d’in-
nocents. Com reflectir, però, aquesta emergència de
la memòria a través dels malsons, de la psicoteràpia,
de les converses amb amics que també van ser sol-
dats israelians al Líban? També de quina manera fer
present un horror del qual no hi ha imatges? Ari Fol-
man ha trobat plenament la manera a través de l’ani-
mació. D’aquí, inventant pràcticament un gènere, el
director defineix Vals con Bashir com un documen-
tal d’animació que, recollint-los, parteix dels testi-
monis d’altres soldats israelians, com ara aquell que,
amb la identitat amagada, explica un seu malson re-
current al principi del film: és perseguit per 26 gos-
sos, el nombre exacte dels que, havent dit que no dis-
pararia contra cap persona, va matar durant la seva
participació en l’ocupació del Líban per evitar que
els seus lladrucs descobrissin la presència dels sol-
dats israelians. L’animació, doncs, es revela com una
manera pertinent d’acostar-se a una realitat que, sen-
se poder-se abastar completament, s’entreveu a tra-
vés dels somnis, de la imaginació, d’una memòria
que intenta obrir-se pas enmig de l’oblit, la confusió,
la incertesa. A la vegada, però, no hi ha cap ambigüi-
tat a Vals con Bashir: al final es mostren imatges re-
als dels camps després de la matança.

Aquesta pel·lícula exemplar i honesta, que afirma
una voluntat de memòria per assumir una responsa-
bilitat moral personal i col·lectiva, és una reflexió
que s’afegeix a la de diversos cineastes israelians (de
David Perlov a Amos Gitai i Avi Mograbi) sobre un
país en guerra permanent i que, per això mateix, viu
en el dolor que provoca i pateix. En contra de les tor-
xes que van il·luminar els assassins de Sabra i Shati-
la, Ari Folman vol aclarir el passat des d’un present
on fer possible un futur diferent, tot i la desesperança
a la qual condemna la realitat actual.
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● De les trobades casuals i
les coincidències a festes,
concerts i conferències,
tres entitats dels Països
Catalans dedicades a la
cultura popular van deci-
dir unir esforços i crear, fa
deu anys, la revista de mú-
sica i cultura Caramella,
que celebra enguany el
desè aniversari i els vint
números publicats. L’ani-
versari s’ha commemorat
amb diverses activitats,
com una taula rodona so-
bre la cultura popular i els
mitjans de comunicació,
que va tenir lloc a Barcelo-
na el 31 de gener passat; o
una jornada de treball so-
bre el cançoner de la Guer-
ra Civil, que es va fer a
Reus el 28 de febrer pas-
sat. I també amb un núme-
ro especial de la revista,
que inclou un esplèndid
dossier dedicat al paper fo-
namental del foc a les fes-
tes populars dels Països
Catalans. Solc, d’Osona;
Carrutxa, de Reus, i Tra-
mús, de Massalfassar, a la
comarca valenciana de
l’Horta, són les tres enti-
tats que fa una dècada van
decidir unir esforços i pu-
blicar una revista bianual,
de la qual, segons el seu
coordinador, Josep Vicent
Frechina, n’estan «molt
contents, perquè és una
iniciativa sorgida des de
l’amateurisme més abso-
lut que ha tingut una molt
bona acollida». I afegeix:
«No hi ha setmana que no
tinguem un nou subscrip-
tor i una petició d’algun
número per part d’algú
que se’n fa la col·lecció.»

Caramella va sorgir fa
deu anys «en un moment
d’efervescència en l’àmbit
associatiu i de progressiu
retrobament amb la tradi-
ció popular que comença a
ser percebuda com un po-

derós vector identitari»,
recorda l’editorial del nú-
mero 20. Frechina asse-
nyala que l’auge de la nova
música folk ja havia co-
mençat de manera inci-
pient anys abans, amb el
naixement del festival Tra-
dicionàrius, però que s’ha
consolidat en aquesta dè-
cada, quan han convergit
la música folk i la tradicio-
nal més genuïna i també
s’ha produït la sorprenent
revifalla del cant improvi-
sat. L’èxit del grup tortosí
Quico el Célio, el Noi i el

Mut de Ferreries és tan
sols un dels exemples que
es pot inscriure en la revi-
falla de la nova música folk
o, més recentment, el pop-
folk dels barcelonins Ma-
nel, del quals els crítics
musicals han valorat el
primer disc, Els millors
professors europeus, com
un dels millors de l’any.
La barreja de rock, ska i
reggae amb melodies tra-
dicionals que proposen els
valencians Obrint Pas és
un altre exemple de la des-
acomplexada aproximació

de les noves generacions a
la música tradicional.

La revista, però, no sols
se centra en la música sinó
que l’etnologia, el patri-
moni cultural, la museo-
grafia o la recerca històri-
ca són uns altres dels
múltiples camps de Cara-
mella, segons els contin-
guts que acorden per a ca-
da número les tres entitats
implicades. El tema prin-
cipal del pròxim número
serà un estudi sobre les er-
mites com a espais identi-
taris.

Deu anys de «Caramella»
La revista de música i cultura popular celebra l’aniversari amb molt bona salut
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● El dossier dedicat a la importància
del foc a les manifestacions festives
dels Països Catalans amb què Carame-
lla celebra vint números i deu anys
d’existència, no és casualitat. Ha coin-
cidit amb la polèmica per la directiva
comunitària sobre el control de mate-
rial pirotècnic que, si l’Estat espanyol
l’adopta sense cap modificació, pot
comportar que moltes festes passin a
ser il·legals. Sobre aquest tema refle-

xionen els articles «Adéu a la cordà?
Un paradigma de progressiva regla-
mentació», de Josep Vicent Frechina; i
«Amb la pólvora a l’espatlla», de Sal-
vador Palomar i Ferran Sugranyes. Els
altres treballs que inclou el dossier
tracten sobre l’evolució del foc festiu
als Països Catalans en el context medi-
terrani, les festes de Sant Antoni d’Ar-
tà, la Patum de Berga, les falles de l’Al-
ta Ribagorça o el bestiari festiu de foc.

La cultura festiva del foc

● Els Amics de l’Òpera de
Sabadell posaran en esce-
na aquest dimarts al Teatre
Fortuny de Reus (21.00 h)
Il Trovatore, de Giuseppe
Verdi. La representació,
que s’inscriu en el cicle
Òpera a Catalunya, s’ofe-
rirà amb subtítols en cata-
là.

Il Trovatore és una òpe-
ra de quatre actes, amb text
de Salvatore Cammarano,

basat en la tragèdia espa-
nyola El Trovador, d’An-
tonio García Gutiérrez. Es
va estrenar al Teatro Apo-
llo de Roma el 19 de gener
de 1853. Amb Il Trovato-
re, Verdi va fer un pas en-
davant en la renovació de
l’òpera romàntica i va as-
solir força, expressivitat i
un lirisme indiscutible que
impregna àries, duets i
cors. L’òpera forma part
de la considerada trilogia

popular de Verdi, que va
obtenir un èxit aclaparador
i de la qual també formen
part Rigoletto i La Travia-
ta. En la producció dels
Amics de l’Òpera de Saba-
dell està interpretada en
els papers solistes per Gui-
llermo Domínguez, Mari-
bel Ortega, Ismael Pons,
M. Luisa Corbacho, Vasco
Fracanzani, Alexis Trejos
i Eugènia Montenegro, en-
tre altres cantants. Elio Or-

ciulo dirigeix l’Orquestra
Simfònica del Vallès i Da-
niel Martínez, el Cor
Amics de l’Òpera de Saba-
dell. El director d’escena
és Jordi Galobart. Il Tro-
vatore és una de les quatre
òperes que produeix l’en-
titat de Sabadell aquesta
temporada, juntament
amb Madama Butterfly, de
Giacomo Puccini; Mari-
na, d’Emilio Arrieta, i
Don Giovanni, de Mozart.

Els Amics de l’Òpera de Sabadell posen
en escena «Il Trovatore» a Reus
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