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Todo está a punto para que empiece PORTalBLAU, el primer festival 
de músicas y artes del Mediterráneo que celebramos entre l’Escala 
y Empúries. Las ruinas de Empúries y las plazas de l’Escala serán los 
espacios para las actuaciones de los artistas llegados de diferentes 
puntos del Mediterráneo. Un nuevo festival que arranca con fuerza y 
con voluntad de abrirse camino entre la amplia oferta de conciertos de 
verano. Detrás del programa que tenéis en vuestras manos hay presente 
la voluntad de crear discurso sobre el Mediterráneo, avalados por la 
potencia simbólica que tiene Empúries, puerta de entrada de la cultura 
clásica en nuestro país. El marco de las ruinas de Empúries para los 
grandes recitales y las plazas y espacios más recogidos de l’Escala ha-
rán que este festival que empieza venga marcado por la originalidad de 
la oferta y la descentralización de las actuaciones.

PORTalBLAU quiere dar a conocer los mejores cantantes y grupos 
que, en una orilla y otra del Mediterráneo son de actualidad. Pero no será 
estrictamente un festival de música: entre el 9 y el 17 de agosto también 
habrá cine, concursos de poesía, conferencias, exposiciones y mercado 
gastronómico. En La Punta, la Feria Gastronómica ofrecerá productos 
de diferentes países mediterráneos y el espacio también actuará como 
punto de encuentro previo al inicio de las diversas actuaciones.

El festival nace en medio de los actos de celebración del centenario 
del inicio de las excavaciones de las ruinas de Empúries y del retorno del 
Esculapi. Hemos contado, para sacarlo adelante, con el soporte y ayuda 
de personas concretas e instituciones que han creído en el proyecto. 
Son de agradecer estas implicaciones en un proyecto que acaba de na-
cer, pero que tiene una clara voluntad de continuidad.

Estanislau Puig i Artigas - Alcalde de l’Escala

Everything is set for the start of PORTalBLAU – the 1st Mediterranean 
Music and Arts Festival held jointly by L’Escala and Empúries. The Ruins 
of Empúries and squares of L’Escala will be the backdrop to perform-
ances by artists from around the Mediterranean at this new standout 
festival with the desire to create a space amongst the extensive summer 
concert season. On the back of this programme, the Mediterranean will 
come under the spotlight supported by the symbolic power of Empúries 
– the classical cultural gateway to our country. The Ruins of Empúries as 
a setting for the large recitals and the most select squares and spaces 
in L’Escala will mean the coming festival is marked by original perform-
ances in distinct locations.

PORTalBLAU aims to introduce the best present-day singers and 
groups from all sides of the Mediterranean, although it will not be a 
strictly music festival: the event is set to include cinema, poetry com-
petitions, conferences, exhibitions and a food market from August 9th to 
16th. The Fira Gastronòmica food fair at La Punt will be offering products 
from different Mediterranean countries with the space also set to serve 
as the meeting point before different performances.

The festival has arisen from the centenary celebration events in 
honour of the start of excavations at the Ruins of Empúries and the return 
of the L’Esculapi sculpture. The festival has been made possible thanks 
to the help and support from certain people and institutions with a belief 
in PORTalBLAU. Their involvement is appreciated on this brand-new 
project with a clear desire to become a continuing event.

Estanislau Puig i Artigas - Mayor of L’Escala



Tot és a punt perquè comenci PORTalBLAU, el 1r 
festival de Músiques i Arts de la Mediterrània que 
celebrarem entre l’Escala i Empúries. Les ruï-
nes d’Empúries i les places de l’Escala seran els 
espais per a les actuacions dels artistes vinguts 
d’arreu de la Mediterrània. Un nou Festival que 
arrenca amb força i amb voluntat d’obrir-se camí 
enmig de l’àmplia oferta de concerts d’estiu. Al 
darrere del programa que teniu a les mans hi és 
present la voluntat de fer discurs sobre la Medi-
terrània, avalats per la potència simbòlica que té 
Empúries, porta d’entrada de la cultura clàssica 
al nostre país. El marc de les ruïnes d’Empúries 
per als grans recitals i les places i els espais més 
recollits de l’Escala faran que aquest festival que 
comença vingui marcat per l’originalitat de l’oferta 
i la descentralització de les actuacions.

PORTalBLAU vol donar a conèixer els millors 
cantants i grups que, a una riba i l’altra de la Medi-
terrània, són d’actualitat. Però no serà estricta-
ment un festival de música: entre el 9 i el 16 d’agost 
hi haurà també cinema, concursos de poesia, con-
ferències, exposicions i mercat gastronòmic. A La 
Punta, la Fira Gastronòmica oferirà productes de 
diferents països mediterranis i l’espai també actu-
arà com a punt de trobada prèvia a l’inici de les 
diverses actuacions.

El festival neix enmig dels actes de celebració 
del centenari d’inici de les excavacions de les ruïnes 
d’Empúries i del retorn de l’Esculapi. Hem comp-
tat, per tirar-lo endavant, amb el suport i l’ajuda de 
persones concretes i institucions que han cregut 
en el PORTalBLAU. Són d’agrair aquestes implica-
cions en un projecte que tot just acaba de néixer, 
però que té una clara voluntat de continuïtat.

Estanislau Puig i Artigas
Alcalde de l’Escala



Savina Yannatou, veu
Kostas Vomvolos, quanum, arranjaments
Yannis Alexandris, oud, guitarra
Michalis Siganidis, contrabaix
Kyriakos gouventas, violí, viola
Leftheris Angouridakis, percussió
Haris Lambrakis, nai, recorders

Dissabte, 9 d’agost
22.30h. Amfiteatre romà d’Empúries

Savina Yannatou
& Primavera en Salonico

Preu:  15€ anticipada / 20€ taquilla



Basats en material tradicional, majoritàriament 
de la Mediterrània, Savina Yannatou i Primavera 
en Salonico ofereixen un so obert, sense fronte-
res o etiquetes, des de cançons ben simples fins 
a sons contemporanis. Gràcies a la seva exqui-
sida capacitat interpretativa, Savina Yannatou 
dóna un especial èmfasi a la musicalitat dels 
llenguatges amb què canta —de vegades utilit-
zant la veu com un instrument més.

Savina Yannatou i els músics de Primavera en 
Salónico es troben com equilibristes a la corda 
fluixa que connecta la música modal de l’est amb 
el seu equivalent a l’oest, la música de l’edat 
mitjana amb les polifonies populars de la Medi-
terrània. Des dels fascinants ritmes irregulars 
del Maqam, exploren els territoris de la improvi-
sació col·lectiva trobant-se amb el jazz actual.

Basándose en material tradicional, mayoritariamente 
del Mediterráneo, Savina Yannatou y Primavera en 
Salonico, nos ofrecen un sonido abierto, sin fronteras 
ni etiquetas, desde canciones muy simples a sonidos 
contemporáneos. Gracias a su exquisita capacidad 
interpretativa, Savina Yannatou da un énfasis especial 
a la musicalidad de los lenguajes con que canta.

Based on mainly traditional Mediterranean material, 
Savina Yannatou and Primavera en Salonico offer 
open sounds with no limits or labels –from simple 
songs to contemporary tunes. Thanks to her exquisite 
performing skills, Savina Yannatou lends special em-
phasis to the musicality of the languages she sings in. 



miquel Gil i lídia Pujol

miquel Gil, veu, guitarra i percussions
Cristobal Rentero, llaüt, gumbús, oud, guitarró, 
dolçaina, flautes i clarino
Dani Espasa, acordió i teclats
Albert Ortega, guitarres acústiques
David Pastor, trompeta
David Farran, baix elèctric i cors
Lluís Molas, percussions orientals i bases
Jordi Rotés, tècnic de so

lídia Pujol, veu
Pau Figueras,  guitarra
Dani Espasa, clavicèmbal, piano, acordió
Miquel Àngel Cordero, contrabaix
Roger Blavia, bateria i percussió

Dissabte, 16 d’agost
22.30h. Amfiteatre romà d’Empúries

Preu:  15€ anticipada / 20€ taquilla



miquel Gil i lídia Pujol són dos dels màxims ex-
ponents de la música folk o d’arrel actual dels 
Països Catalans. Els seus últims treballs disco-
gràfics —Eixos i Els amants de Lilith— han estat 
qualificats respectivament com el millor i el ter-
cer millor discos folk de 2007 per la revista Sons 
de la Mediterrània. 

Miquel Gil, un dels fundadors d’Al Tall, ha 
mantingut una activitat frenètica en els últims 
anys amb nombroses col·laboracions —Savina 
Yannatou, Orquestra Àrab de Barcelona, Miguel 
Poveda, Maria del Mar Bonet... Al disc Eixos 
(2007) hi combina lletres de poetes catalans 
contemporanis amb aportacions orientals —del 
gnawa al kalamatianós.

Lídia Pujol, una de les cantautores més inte-
ressants de la música catalana actual, ofereix 
unes insòlites versions que, en molts casos, poc 
tenen a veure amb les versions més tradicionals 
que coneixíem fins ara.

Un i altre ens presenten a l’amfiteatre 
d’Empúries el millor dels seus discos compartint 
temes al final del concert.

Miquel Gil y Lídia Pujol son dos de los máximos expo-
nentes de la música folk actual de los Països Catalans. 
Los dos nos presentan en el amfiteatro romano de 
Empúries lo mejor de sus discos compartiendo temas 
al final del concierto.

Miquel Gil and Lídia Pujol are two top performers in 
present-day folk music in Catalan countries. Both will 
be performing the best songs from their records at 
the Empúries amphitheatre and sharing the stage at 
the end of the concert.



confraria aïSSawa de feS
Cants i danses sufís

Hadj Said Berrada
Abdellatif Moujtahid
Mohamed Sefrioui
Azzedina Filali
Mohamed Njioui
Mohamed Laazar
Abdelhaq Messoudi
Driss Filali
Adnane Shoumi
Rachid Marouane
Abdeljalil Zemmouri
Nouredin Harnite-Bennouna

Dijous, 14 d’agost
Cercavila: 19.30h. Carrers del nucli antic
Concert: 22.30h. La Platja



La confraria religiosa dels Aïssawas, prové del 
Sheik Mohamed Ben Aïssa, desaparegut el 1526. 
Les seves músiques i cants es practiquen amb 
percussions (tarijas, tassas, bendir i tambors), 
amb grans trompes (nafir). Les veus, dividides 
en solistes i cors, són conegudes per les seves 
virtuts terapèutiques i els estats de trànsit tan 
espectaculars en els que entren els participants.

els aïssawas de fes —i també de Meknes— es 
destaquen en el seu refinament en la presentació 
de les músiques, cants i danses, sota influència del 
Malhum i de la música àrab i andalusí. Provenen 
d’una família lligada a la confraria des de moltes 
generacions. Hadj Said Berrada, el cap del grup, 
és molt reconegut per la seva saviesa i la bellesa 
del seu cant. Ell és qui ha escollit els ballarins, els 
músics i qui decideix les coreografies.

La cofradia religiosa de los Aïssawas, proviene del 
jeque Mohamed Ben Aïssa, desaparecido el 1526. Sus 
músicas y cantos se practican con percusiones (tarijas, 
tassas, bendir y tambores) y con grandes trompas 
(nafir). Sus voces, divididas entre solistas y coros, son 
conocidas por sus virtudes terapéuticas y los esta-
dos de tránsito tan espectaculares en que entran sus 
participantes.

The Aïssa religious brotherhood originated with Sheik 
Mohamed Ben Aïssa who disappeared in 1526. Their 
music and songs are played on percussion instru-
ments (tarija clay tambourines, cups, bendir circular 
frame tambourines and drums) with large horns 
(nafir). The voices, split between soloists and choirs, 
are known for their therapeutic virtues and the spec-
tacular trance states participants enter.







Dos cantadors de notícies en concert: de les 
cançons de taverna a la ràdio cantant en di-
recte. De la cançó per riure a la crítica social, 
irònica i punyent. De la cançó tradicional, que 
tant ofereix tendresa com erotisme, a la noticia 
d’actualitat. Actualitat que sempre dóna temes 
per a seguir cantant la vida. 

Ambdós col·laboren —i canten— habitual-
ment a la ràdio: Jaume Arnella a La primera 
Pedra (RAC1) i Ramon Manent al Cantanotícies 
(Ràdio l’Escala).

Dos cantantes de notícias en concierto, de las cancio-
nes de taberna a la ràdio cantando en directo.
Ambos colaboran —y cantan— habitualmente en la 
radio: Jaume Arnella en La primera pedra (RAC1) y 
Ramon Manent en el Cantanotícies (Ràdio l’Escala).

Two Town Criers in concert: Live, from pub songs to 
radio. Songs to make you laugh, to ironic and biting 
social criticism. Traditional songs, offering both ten-
derness and eroticism, to current affairs.

Diumenge, 10 d’agost. 20.00h. Plaça Víctor Català

2canta2

jaume arnella, veu i guitarra
ramon manent, veu i guitarra
Toni Oró, clarinet
Ferran Martínez, acordió
Rafel Sala, violoncel



Des del seu naixement, el 1997, la carrau ha 
liderant una autèntica revolució en el folk fet 
a Catalunya. El 2007 edita el seu tercer àlbum 
Dins la Taifa, donant una volta més al seu pro-
cés de recerca i innovació. Un disc ple de festa 
amb una instrumentació que inclou elements 
moderns (bateria, baix, guitarra elèctrica...) i 
tradicionals (violí, llaüt, acordió...). El directe 
és enèrgic i trepidant. 

Desde su nacimiento, el 1997, La Carrau ha liderado 
una auténtica revolución en el folk hecho en 
Catalunya. Su directo es enérgico y trepidante. 

Since coming together in 1997, La Carrau have led an 
authentic folk revolution in Catalonia and their live 
performances are bursting with energy and frenzy.

Divendres, 15 d’agost. 23.00h. Plaça de l’Univers

la carrau

núria lozano, acordió diatònic i veu
carol durán, violí i veu
joan Boada, llaüt, mandolina, guitarró i veu
Armengol Riera, bateria
Arnau Berenguer, guitarra
Oriol Casas, percussió i bases
Gerard Canter, baix
Oriol Rafí, tècnic de PA



Des de les terres de l’Ebre, quico el cèlio, el noi 
i el mut de ferreries, són frescos, entranyables i 
envoltats d’aquella ironia que ajuda a viure millor, 
creadors d’espectacles que confirmen la cultura 
rural i el localisme com una de les millors maneres 
d’arribar a la universitat.

Concert amb pinzellades del seu nou disc Oco 
que es presentarà oficialment el mes de novembre.

Frescos, entrañables y envueltos de esa ironía que 
ayuda a vivir mejor, creadores de espectáculos que 
confirman la cultura rural y el localismo como una de 
las mejores formas para llegar a la universidad.

Fresh, charming and full of that slice of irony helping 
to make life that bit better, these great show creators 
validate rural culture and localism as one of the best 
ways to get to university.

Diumenge, 17 d’agost. 20.00h. Plaça Catalunya

quico el célio, el noi
i el mut de ferrerieS
Artur Gaya, Quico el Célio, veu
Quique Pedret, Lo Noi, veu
Jordi Fusté, Lo mut de Ferreries, guitarres
Josep Lanau Mitxum, Jaume Matamoros, veu, 
teclats i acordió
Quique Pellicer, Vicent, baix elèctric
Sergi Molina, Lo sinyor Bertomeu, bateria
i percussions



Pel·lícula femenina, on s’expliquen les històries quo-
tidianes de cinc dones en el Líban contemporani.

Película femenina donde se explican las historias cotidia-
nas de cinco mujeres en el Líbano contemporáneo.

A female film recounting the everyday stories of five 
women in present-day Lebanon.

Directora: Nadine Labaki
2007, Líban / França, 96min.
Premi del Públic i premi de 
la Joventut al Festival de 
Donosti 2007

CARAMEL

Dilluns, 11 d’agost.
22.00h. Plaça Víctor Català

Les fràgils vides de sis persones es creuen 
durant els seus viatges emocionals cap al perdó
i la reconciliació a Alemanya i Turquia.

Las frágiles vidas de seis personas se entrecruzan 
durante sus viajes emocionales hacia el perdón y la 
reconciliación en Alemania y Turquía.

The fragile lives of six people intersect on emotional 
journeys to forgiveness and reconciliation in Germany 
and Turkey.

Director: Fatih Akin
2007, Alemanya / Turquia,
122 min.
Premi al millor guió al
Festival de Cannes 2007

AL OTRO LADO

Dimarts, 12 d’agost.
22.00h. Plaça Víctor Català



Les espècies vegetals ens ofereixen un repertori 
aromàtic i cromàtic immesurable, que per molt 
que s’afanyi l’home a imitar mai no podrà aconse-
guir. La munió de fragàncies diferents que trobem 
a la natura forma una bella i delicada simfonia 
que només podem percebre amb l’olfacte.

L’exposició-instal·lació essències pretén donar 
a conèixer a través de l’aroma i del color algunes 
de les plantes aromàtiques més populars que 
creixen en els països de la Mediterrània.

La exposición-instalación Essències pretende darnos 
a conocer a través del aroma y del color algunas de 
las plantas aromáticas más populares que crecen en 
los países del Mediterráneo.

The Essències exhibition-installation intends to intro-
duce via smell and colour some of the most popular 
aromatic plants growing in Mediterranean countries.

Del 2 al 31 d’agost. Horari d’obertura: de dimarts a 
dissabte, de 18.00h a 21.00h. Diumenges i festius, 
d’11.00h a 13.00h. Alfolí de la Sal

eSSÈncieS de Carme Bosch

Recerca, idea i direcció: Carme Bosch 
Enginyer tècnic: Ramon Pons 
Cistelleria i muntatge: Josep Mercader
Fotografies i vídeo: Josep M. Oliveras i Puig
Muntatge divans roses : Nona Umbert,
Anna Caparrós, Beatriz López
Adaptació: Andreu Mateo
Música: Marcel Casellas



Des d’un indret emblemàtic de l’Escala, envoltat 
de mar, Sabors ens convida a degustar plats de 
totes les cultures de les ribes mediterrànies: 
catalana, espanyola, sefardita, marroquina, 
italiana, francesa, egípcia, grega...

El GRAMC (Grup de Recerca i Ajuda a Minories 
Culturals) i bona part dels participants destinen 
els guanys obtinguts a projectes solidaris.

Desde un paraje emblemático de l’Escala, rodeado 
de mar, Sabors nos invita a degustar platos de todas 
las culturas de las costas mediterráneas: catalana, 
española, sefardita, marroquí, italiana, francesa, 
egipcia, griega...

El GRAMC y la mayoría de los participantes 
destinan sus ganancias a proyectos solidarios.

From an emblematic L’Escala spot surrounded by 
the sea, Sabors invites you to taste dishes from all 
Mediterranean cultures: Catalan, Spanish, Sephardic, 
Moroccan, Italian, French, Egyptian, Greek...

GRAMC (Research and Aid Group for Cultural 
Minorities) and many participants donate their profits 
to solidarity projects.

Del 14 al 17 d’agost. A partir de les 19.00h. La Punta

SaBorS
Mercat gastronòmic de la Mediterrània



Dissabte, 2 d’agost. 17.00h. Plaça Víctor Català

iii feStival de PoeSia i conteS

Activitat creada el 2006 i organitzada des de 
llavors per la llibreria El racó dels contes.

Actividad creada el 2006 y organizada desde entonces 
por la librería El racó dels contes.

An activity set up in 2006 and organised since that 
time by El racó dels contes bookshop.

Dissabte, 9 d’agost.
20.00h. Museu de l’Anxova i de la Sal (MASLE)

una mar de ParauleS
amb josep Piera i jordi llavina

Un recorregut literari pel nostre mar de la mà 
de dos autors que l’han viscut, li han escrit i se 
l’han estimat.

Un recorrido literario de la mano de dos autores que 
lo han vivido, le han escrito y lo han amado.

A literary trail by our sea led by two authors who have 
lived it, written about it and been hooked.

Dissabte, 16 d’agost.
20.00h. Museu de l’Anxova i de la Sal (MASLE)

conferència la democràcia a 
leS riBeS de la mediterrània. 
rePteS i PerSPectiveS de futur
amb josep ramoneda, director del cccB

Una reflexió sobre les asimetries democràtiques 
als països de les ribes de la Mediterrània.

Una reflexión sobre las asimetrías democráticas de 
los países mediterráneos.

Reflecting on democratic imbalances in Mediterra-
nean countries.



€ €

€ €
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