
PORTalBLAU  - mar de cultures, espai de trobada 
 
Resseguint el mapa de la Mediterrània, anem reconeixent una geografia que no 
tan sols ens resulta familiar, sinó que explica qui som i d’on venim: la dimensió 
espiritual predominant entre nosaltres arrenca a Israel, els fonaments del nostre 
pensament i de la nostra literatura són grecs, la nostra llengua i el nostre Dret 
vénen de Roma, les antigues civilitzacions egípcia o fenícia ens fascinen i han 
deixat una petjada profunda en la nostra comprensió del cicle de la natura i en la 
nostra vivència del mar, la dominació musulmana de la Península Ibèrica va influir 
en el desenvolupament dels coneixements científics i en el progrés en camps tan 
importants en la vida quotidiana com l’agricultura o la construcció... 
 
Pocs paisatges com els d’Empúries i l’Escala ens conviden tant a prendre 
consciència de les nostres arrels mediterrànies. El nom d’Empúries, d’on neix el de 
l’Empordà, ens parla de Grècia. Els antics pobladors ibers van conviure i confluir 
amb els grecs de Focea que hi van arribar el segle VI aC i, després, amb els 
romans que hi van desembarcar l’any 218 aC. La llum de la Mediterrània i el seu 
clima benigne en fan un territori propici per al goig d’existir i l’anhel de descoberta. 
Amb Portalblau, des de l’Escala i Empúries afirmem amb naturalitat la mar com 
una porta que ens uneix a altres pobles, com un camí obert que al llarg dels segles 
han travessat navegants de totes les procedències.  
 
La programació de Portalblau, amb la participació d’intèrprets que ens duen 
mirades de països diferents, inclou música, literatura, cinema, teatre, pintura, 
pensament, gastronomia... Però més enllà de l’aproximació artística i cultural, 
enguany apostem per un missatge que convoqui al diàleg i a la pau. La Unió 
Europea va designar l’any passat Barcelona com a seu de la Unió per a la 
Mediterrània, que s’afegeix a l’existència d’una institució tan emblemàtica com 
l’Institut Europeu de la Mediterrània, present en aquesta edició de Portalblau.  
Catalunya, per la seva història, però sobretot per vocació, es troba en una situació 
privilegiada per esdevenir un escenari on les nacions de les dues ribes de la 
Mediterrània es trobin i reflexionin conjuntament per compartir el progrés i superar 
els enfrontaments. N’han estat fites prou representatives la Conferència 
Euromediterrània de 1995 o la Cimera Euromediterrània del 2005. 
 
El protagonista del Portalblau no és la política, sinó la cultura, però des de l’Escala 
i Empúries creiem que la cultura no tan sols ens ajuda a saber més i a sentir més, 
sinó que ens acosta als altres, ens empeny a veure-hi, més enllà d’un adversari o 
un contrincant, una manifestació diversa i enriquidora de l’ànima humana. La 
història recent de la Mediterrània està marcada pels desequilibris econòmics, els 
processos migratoris i els conflictes bèl·lics. Sovint la música o la poesia han servit 
per construir ponts d’entesa i de treball en comú entre artistes i autors de nacions 
enfrontades. No sense entrebancs, ha succeït, per exemple, entre jueus i palestins. 
La Mediterrània està associada a una tradició musical, teatral, literària, plàstica 
decisiva en la construcció d’una visió del món, però també ha estat un incessant 
camp de batalla per aconseguir-ne el domini. Duu a la pell ferides obertes com 
l’Orient Mitjà o cicatrius recents com els Balcans. Portalblau aixeca la seva veu per 
proclamar la Mediterrània que fa de la cultura expressió de bellesa, però alhora 
espai de trobada, de reconciliació, de pau. 
 
Carles Duarte  
 



Programació 2009  
 

    PORTALBLAU - 09   

Dia  Hora Activitat Lloc 

        

1 d'agost 22h Joan Margarit  Alfolí de la Sal 

    
Carme Canela  
"Altres cançons a Mahalta" 

        
del 1 al 30 
d'agost 19h 

Exposició Antonio Hervás  
"Camins del Mar" Alfolí de la Sal 

       

        

8 d'agost 18h30 TOMÀS ALCOVERRO   (conferència) MASLE 

        

8 d'agost 22h 
Silvia Pérez / Ravid Goldschmidt 
"Llama" 

Anfiteatre romà 
d'Empúries 

   Rim Banna 
Anfiteatre romà 

d'Empúries 

        

9 d'agost 21h Toti Soler Alfolí de la Sal 

        

10 d'agost 22h 
Cinema " Los Limoneros" de Eran 
Riklis Plaça Victor Català 

        

11 d'agost 22h 
Cinema "Retorno a Hansala" de 
Chus Gutiérrez Plaça Victor Català 

        

12 d'agost 21h Jordi Molina / Perepau Jiménez Alfolí de la Sal 

        

13 d'agost 
19h30  - 
22h Taraf Goulamas La Punta 

        

14 d'agost 22h Rumbamazigha Mar d'en Manassa 

        

15 d'agost 21h Josep Tero Mar d'en Manassa 

        

15 d'agost 23h Rauxa Plaça de l'Univers 

        

16 d'agost 18h 
Structures Musicals ( Joguines de 
carrer ) Plaça de l'Univers 

16 d'agost 21h Orquestra Fireluche Plaça de l'Univers 

        
del 13 al 16 
d'agost 

18h - 
24h Mercat gastronòmic La Punta 



 
 

Les arts plàstiques 
 
 
 
 
 
 
 
El programa d’enguany s’encetarà amb l’exposició Camins 
del mar, de l’artista Antonio Hervás. Una mostra pictòrica 
plenament inspirada en el mar que s’instal·larà en un edifici 
emblemàtic de l’Escala com és l’Alfolí de la Sal, antiga 
duana de distribució de sal als pobles de l’interior i que està 
a punt de ser restaurat. 
 
 
 
La mostra es podrà veure durant tot el mes d’agost. A més, 
el primer cap de setmana Hervás farà un taller obert a 
tothom per conèixer la tècnica del tremp a l’ou, utilitzada en 
l’elaboració de les peces que s’hi exposen. 
 
 



De l’1 al 30 d’agost. Alfolí de la Sal 
 

ANTONIO HERVÁS  
Camins del mar 

 

 
 
Antonio Hervás Amezcua  (Jaén, 1951). Viu a Gavà des de 1966. Graduat en procediments 
murals per la Llotja de Barcelona. És llicenciat en pintura i gravat per la Facultat de Belles Arts 
Sant Jordi, de Barcelona, i professor de dibuix. La pintura, el gravat, l’escltura i l’obra mural 
configuren le seu camp de treball, on la figuració i l’abstracció s’imbriquen plasmant un intens 
univers creatiu. Ha exposat tant a Espanya com a Estats Units, Islàndia, Brasil, Finlàndia, Israel 
i Alemanya. 
 
Camins del Mar reflecteix el vincle d’Hervás amb el mar i els seus paisatges, incloent-hi els 
d’Empúries, si bé se centra sobretot en el derelicte d’un llagut medieval que es va trobar quan 
es van fer les obres del canal olímpic de Castelldefels. Però alhora hi ha volgut plasmar una 
mirada compromesa amb el present, que defuig una representació merament descriptiva, que 
intenta trobar i reflectir l’ànima, la poesia i el misteri d’aquells moments, les formes essencials 
del llagut, que recupera els navegants, el seu esforç, la seva desesperació, que només podem 
intuir darrere de les restes del naufragi, una experiència dolorosa, desolada que forma part de 
la memòria col·lectiva de moltes poblacions de pescadors, com l’Escala. 
 
L’exposició es completa amb una sèrie d’escultures que ajuden a transmetre en els seus 
volums  i amb les seves expressions la realitat concreta i palpable del llagut i els seus objectes. 
En l’exposició hi ha col·laborat el poeta Carles Duarte, el qui comparteix amb Hervás la passió 
per la història i pel mar, escrivint diversos poemes que acompanyen les pintures i escultures de 
Camins del Mar. 



La poesia 
 
 
 
 
 
El mateix dia d’inici del festival, s’estrenarà per a usos 
culturals el pati de l’Alfolí de la Sal. I serà la paraula feta 
poema qui l’omplirà de sentit. Recital i concert. Poema dit i 
poema cantat. Joan Margarit, un dels poetes catalans de 
més volada en l’actualitat, llegirà una selecció dels seus 
versos i Carme Canela completarà l’acte amb un 
espectacle intimista on canta textos de Màrius Torres, 
acompanyada al piano de Xavier Monge. 
 
 



Dissabte, 1 d’agost. 22h. Pati de l’Alfolí de la Sal 
 

Joan Margarit 
 

 
 

Joan Margarit i Consarnau  (Sanaüja, la Segarra, 1938). Arquitecte, catedràtic de càlcul 
d’estructures i poeta, la seva obra poètica en català arrenca l’any 1980. Des de llavors ha 
publicat més de 15 títols traduïts a l’alemany, portuguès, rus, anglès i hebreu. Considerat un 
dels gran poetes contemporanis en llengua catalana, ha estat guardonat recentment amb el 
Premi Nacional a Catalunya i el Nacional a l'Estat Espanyol. 
 
Margarit representa la poesia que s’identifica amb la vida. Per a ell, l’escriptura de poesia és 
“una operació que tracta de reunir en un sol esclat –el poema- sensacions, sentiments i 
intuïcions que es combinen per mostrar un reflex de la veritat” i apunta la concisió i l’exactitud 
com a característiques principals del gènere. 
 
 

Carme Canela 
Altres cançons a Mahalta 

 

 
 

Carme Canela , veu 
Xavier Monge , piano 

 
"Altres Cançons a Mahalta. Músiques sobre poemes de Marius Torres", un exercici on jazz i 
poesia es donen la ma gràcies a les composicions de Monge sobre el poeta lleidatà. 
Carme Canela, una de les veus més destacades de l'actual escena jazzística a Catalunya i la 
resta d'Espanya s’acompanya del pianista Xavier Monge, el qui amb una interessant discografia 
com a líder, és membre junt a Joan Margarit de l'espectacle Paraula de Jazz. Ha gravat i actuat 
junt a músics com Perico Sambeat, Grant Stewart o Joe Magnarelli. 



Empúries 
 

 
 
 
L’amfiteatre romà d’Empúries és l’escenari amb més significat 
històric dels que formen part del Portalblau. Allà s’hi farà el concert 
de la cap de cartell d’enguany: Rim Banna. El discurs – fil conductor 
del segon Portalblau vol entendre la Mediterrània com una mar que 
fa de la cultura expressió de bellesa, però alhora com espai de 
trobada, de reconciliació, de pau. 
 
Rim Banna ha estat qualificada com la veu de l’esperança palestina. 
I els seus cants podran ser escoltats des d’un espai amb tanta 
història com el recinte emporità. 
 
El concert es completarà, a mode de teloners, amb la formació 
Llama, on la veu extraordinària de Sílvia Pérez-Cruz es mescla amb 
el so del hang de Ravid Goldschmidt, tot creant una atmosfera 
plena de sensacions. 



 
 

Dissabte, 8 d’agost. 22h. Amfiteatre romà d’Empúries. 
 
 

RIM BANNA 
La veu de l’esperança palestina 

 

 
 

Rim Banna, veu 
Leonid Alexeienko , guitarra acústica 

Mustafa Bouchou , baix 
Roberto Olori,  bateria 

Dusan Jevtovic , guitarra elèctrica 
 

 

Cantautora palestina, nascuda a Natzaret, la seva carrera està marcada per dos reptes: el 
primer, ser dona a Palestina i donar a les lletres de les seves cançons un enfocament de dona 
actual, respectuosa amb les tradicions però assumint un paper protagonista; i el segon, per ser 
àrab en un país ocupat, intentant reflectir a les seves cançons la sort de tot un poble. El seu 
últim àlbum està dedicat als nens morts en bombardejos o destruccions de cases palestines. 
En directe, crea un concert íntim i emocionant, amb un missatge d’esperança, dignitat i llibertat 
per al seu poble. 
 
Rim Banna és una dona d’avui que parla de pau i concòrdia urgents. I també de tots aquells 
nens als que la cruel guerra del seu poble els va amputar el futur. La seva proposta, fresca i 
desinhibida... 

 
A les seves cançons, la vocalista recorda els nens morts durant l’Intifada:”No faig pamflets ni 
canto consignes, les meves cançons parlen de les dones palestines que intenten protegir els 
seus fills. Parlo de patiment, però també de l’amor. I per suposat, parlo d’aquells nens que 
moriren quan atacaven un tanc amb una pedra a la mà”. 

 



 

Llama 
 
 

 
 
 

Sílvia Pérez-Cruz , veu 
Ravid Goldschmidt,  hang 

 
 
 
A Llama, Ravid Goldschmidt i Sílvia Pérez Cruz mesclen la veu amb la curiosa sonoritat del 
Hang. Aquest és un instrument melòdic amb forma d’OVNI que va ser creat a Suïssa fa uns 
cinc anys partint de l’idea dels steels drums de Trinidad i Tobago. Sílvia i Ravid uneixen el so 
rodó i metàl·lic del hang amb una veu meravellosa que passeja per diferents estils i llengües. 
 
Ravid reconeix influències brasileres i Sílvia ve de l’havanera, el fado, el jazz i el flamenc. 
Entre ells existeix una connexió musical màgica que desemboca en un so únic, enregistrat fa 
dos anys a un disc que porta el mateix nom, amb distribució al Japó i els Estats Units. 



El mar i l’Escala 
 
 
 
 
 
Darrera l’escenari, el mar com a protagonista. A l’esquerra el 
paisatge emporità i a l’hora del concert, una posta de sol per darrera 
el Canigó i el jaciment històric d’Empúries. Un espai bucòlic a pocs 
metres del garbuix de l’estiu que s’afegeix enguany als escenaris de 
Portalblau: la mar d’en Manassa. Hi actuaran Rumbamazigha 
(divendres, 14 d’agost) i Josep Tero (dissabte, 15 d’agost). 
 
 
 
Portalblau recalarà també en espais tant emblemàtics com la plaça 
Víctor Català (10 i 11 d’agost, cinema), el pati de l’Alfolí (diumenge, 
9, Toti Soler; dimecres, 12, Jordi Molina i Perepau Jiménez), els 
carrers mateixos del nucli antic (dijous, 13, Taraf Goulamas) o La 
Punta (del 13 al 16, mercat gastronòmic Sabors). 
 



 
 

Diumenge, 9 d’agost. 21h. Pati de l’Alfolí de la Sal 
 
 

TOTI SOLER 
Guitarra catalana 

 

 
 

Toti Soler – guitarra 
Marc Prat  – contrabaix 

Lluís Carles - percussió 
 
Fa uns quants anys, fent una gira per Suïssa, vaig tenir una conversa amb Philippe Jean-
Mairet, el luthier que ha construït les dues millors guitarres que he tingut. Jo li deia: -Si no em 
dedico a la guitarra clàssica, tampoc a la guitarra flamenca, ni al jazz, ni a cap estil concret de 
guitarra, com se'n podria dir, del que jo faig?-. I ell em va respondre: -Doncs digues-ne guitarra 
catalana. I així ho he fet, ja que el meu estil és una fusió de diferents tècniques guitarrístiques i 
formes musicals que perfectament poden portar aquesta, diguem-ne, denominació d'origen. 
(Toti Soler) 

Toti Soler i la seva música són lliures i donen llibertat. Hi ha també, sovint, la tristesa i la passió 
pròpies dels qui, enyoren i albiren una vida més alta. A cada època vital i personal la música 
del Toti l’hi ha donat una resposta musical. És per això que, en aquest cas -com sempre 
s’esdevé amb els grans mestres- vida i obra s’entrelliguen, fonent-se i confonent-se amb un 
acord harmònic d’existència i d’art. La seva música ha donat ales a paraules que, cantades per 
ell mateix o dites per altres, sembla que hagin nascut perquè la seva música les elevi. La seva 
música marida amb tota la natura, amb el cicle dels dies i les llunes. Per això hi ha també nits 
de tempestes i remors, vesprades de neguit, tardes de pau i matins de força il·luminada.  

 



Dimecres, 12 d’agost. 21h. Pati de l’Alfolí de la Sal 
 
 

JORDI MOLINA – PEREPAU JIMÉNEZ 
Duet tenora – acordió 

 

 
 
 

Jordi Molina – tenora 
Perepau Jiménez  – acordió diatònic 

 
 
 

La tenora  i l’acordió  diatònic  són dos instruments populars que varen néixer pràcticament a la 
mateixa època i ara, un segle i mig després, es retroben. 
La fusió d’una xeremia i de l’acordió és habitual en alguns països del sud d’Europa. La 
incorporació de la tenora en aquesta estètica obre un nou camí interpretatiu i ens acosta a una 
de les formacions bàsiques de la música mediterrània. 
Aquest duo d’intèrprets, amb una reconeguda trajectòria professional, ens ofereix una visió 
intimista i sorprenent d’un repertori que enllaça el ball pla amb altres danses i cançons de la 
Mediterrània, antics temes tradicionals i noves composicions.  
 
Jordi Molina , reconegut instrumentista de l’oboè català protagonista de la cobla, n’ha fet un 
instrument altament expressiu, donant a conèixer la tenora fora del seu àmbit d’origen.  
 
Al seu costat, Perepau Jiménez , fundador de la mítica banda de folc autòcton Clau de Lluna, 
ha crescut amb l’art de l’acordió diatònic vinculat a projectes de diverses estètiques musicals. 
 
 
 



Dijous, 13 d’agost. 19h i 22h. Carrers del nucli antic 
 
 

TARAF GOULAMAS 
fanfàrria culinària Tzigane 

Els peus al sud...  i el cap als Balcans! 
 
 

 
 
 

Laurent Eulry, direcció artística i saxo soprano 
Manu Chevalier, trompeta 

Henri Donnadieu, saxo alt i clarinet 
André Seniuk, soubassofon 

Charly Marchal,  tambor 
Alain Bayle, doum - derbouka 

Julien Wicquart, tuba 
Pierre Leydier, tuba 

 
 

Els peus al sud i el cap als Balcans, una autèntica fanfàrria culinària tzigane formada per vuit 
bons músics. Taraf: nom d’origen romanès indicatiu d’orquestra de poble, tribu de músics. 
Goulamas: Al Llenguadoc, individu deixat, poc cuidat. En romanès, artista d’excepció. 
 
Els Taraf Goulamas ens rebel·len el secret de l’immemorial recepta dels cargols amb salsa de 
la cabana. Aquí, davant dels nostres ulls i sense que hi falti la música. Les cebes en una mà i 
els instruments de sempre a l’altra. Tota l’alquímia de l’olla Goulamas resumida així: música de 
l’est + cuina del sud = convivència. Els músics es converteixen en actors, els actors en cuiners, 
els cuiners animen els cors, aquests dónen els primers passos de ball i es troben tots per a 
l’emocionant cerimònia d’adéu als cargols. 
 
 



Divendres, 14 d’agost. 22h. La Platja 
 
 

RUMBAMAZIGHA 
Del carrer de la Cera a l’Atlas 

 

 
 
 
 

Nacho López,  violí 
Radouan Zahir,  banjo i veu 

Jack Terradellas Chakataga , guitarra i veu 
Jonathan Malla, Petete,  guitarra i veu 

Emili Calabuich , guitarra i veu 
Antonio Reyes , Toni, baix 
Ali Saadi , percussió i veu 
Addellah Zahir , percussió 

 
 
 

Mentre alguns encara discuteixen sobre la catalanitat de la rumba, apareix una nova versió: 
rumbamazigha. Formació nascuda l’any 2007 al Taller de Músics de Barcelona, i que reuneix 
joves gitanos del carrer de la Cera de Barcelona, fills de les famílies rumberes de tota la vida, 
amb immigrants de l’Atles marroquí que han dut amb ells tota la tradició de la cançó amazigha. 
El resultat és una formació fresca on el ventilador de la guitarra i el ritme del caixó es troba amb 
els rifs de banjo i el pos del tam-tam. 
 



 
 

Dissabte, 15 d’agost. 21h. Mar d’en Manassa 
 
 

JOSEP TERO 
Fronteres 

 

 
 
 

Josep Tero,  veu i guitarra 
Ferran Martínez,  piano i acordió 

Pep Coca,  contrabaix 
Pau Domènech , clarinet 

 
 
 

Compon i canta les seves cançons amb la intenció d’interpretar  el paisatge, la història, la 
llibertat, la solidaritat i la poesia de la terra que li ha donat la llengua i la cultura des de les quals 
s’identifica com a escalenc, empordanès, català i mediterrani. 
 
Ja amb el seu nou CD al mercat, "Fronteres...", Josep Tero, el cantautor de l'Escala, és 
convidat a participar en la segona edició de Portalblau amb el mateix repertori que oferirà en el 
Festival de Naxos ( Illes Cíclades / Grècia) el dia 25 de juliol: cançons del darrer disc més una 
selecció de les millors cançons del seu repertori de sempre, a més de cançons inèdites. 
 



 
 

Dissabte, 15 d’agost. 23h. Plaça de l’Univers 
 
 

RAUXA 
Teràpia de grup 

 

 
 
 

Otger Estanyol , baix 
Jaume Ibars , guitarra i veu 

Gerard Borrell , flauta travessera i percussions 
Alex Ramirez , cajón i pailes 

Lluís Salvador , congues i bongos 
Rutu , bateria 
Nico , teclats 

 
 
 
El seu so, ple d’influències musicals, el defineixen com RUMBA-FUSIÓ MEDITERRÀNIA, o 
sigui un cocktail propi a base de rumba catalana, tradició llatina d’anada i tornada i cançó 
catalana. Transmeten energia, de la bona, de la positiva. 
 
Rauxa és un grup de directe, capaç d’encendre places senceres i de portar la festa a qualsevol 
racó de Catalunya, un grup de vuit persones que van amunt i avall per tal de portar la seva 
energia.  
 
“Teràpia de grup” (Música Global, 2008) no és tant sols el seu segon disc sinó també la prova 
que aquest grup lluny d’acomodar-se indaga i treballa per buscar noves sonoritats i qualitat en 
tot el que fan.  
 
 



Diumenge, 16 d’agost. 18h – 21h. Plaça de l’Univers 
 

STRUCTURES MUSICALS 
La teva música de carrer  

 
Els instruments gegants d’Etienne Favre és una exposició musical festiva, és el descobriment 
d’un univers fantàstic i grandiós on tot és música i harmonia. La instal·lació consta de 30 grans 
instruments que omplen la plaça mentre el públic es converteix en protagonista poden 
manipular tots aquests instruments. 
 
 
 

Diumenge, 16 d’agost. 21h. Plaça de l’Univers 
 

ORQUESTRA FIRELUCHE 
 

 
 
 

Pianos de joguina i melòdiques, Montserrat Viñas i Núria Valentí 
Joguines i efectes especials:  David Sarsanedas, Elena GAscon, Susanna 

Gascon i Aleix Rius 
Charango:  Domènec Boïgues 

Flauta travessera:  Laura Xiberta 
Violí:  Àurea Moll 

Trompeta:  Jordi Subirà 
Bateria de joguina i percussions:  Quim Sitjes i Lu Arroyo 

 
 

La música dels fireluches té com a protagonistes la imaginació i la bona música. Les 
composicions s’elaboren a partir d’instruments poc convencionals i d’objectes quotidians. Pots, 
cassoles, joguines i la imaginació dels fireluches configuren un magma especial amb el que es 
dóna un toc de color i màgia a la música. 
 
Amb un ric repertori que beu d’estils ben diferents com el rock, el jazz, el pop, la música 
clàssica, la música tradicional... l’orquestra Fireluche  és capaç de transportar l’espectador, 
encomanar-li la passió, la tendresa i el bon gust que es transmet en cada tema. 



El cinema 
 
 

Dilluns, 10 d’agost. 22h. Plaça Víctor Català 
 
 

LOS LIMONEROS 
 

 
Director: Eran Riklis 
Guió: Suha Arraf 
Any 2007 
Israel, Alemanya, França 
106 minuts.  
Premi del Públic al festival de Berlín 2007. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Salma, una vídua palestina, ha de fer front al seu nou veí, ni més ni menys que el ministre de 
defensa israelià, que s’ha mudat a la casa que hi ha just al davant del seu camp de llimoners, a 
la línia fronterera entre Israel i Cisjordània. El viatge legal i personal de Salma perquè l’exèrcit 
israelià no faci arrencar els llimoners la portarà fins el cor del complex i obscur caos no mancat 
d’humor de la lluita que es lliura al Pròxim Orient, on tots estan sols en la seva lluita per a la 
supervivència. 
 
Crònica subtil que no ho desvela tot, autèntica metàfora pacífica del conflicte palestino-israelià. 
Un alè d’esperança es desprèn d’una pel·lícula que reuneix per segona vegada un realitzador 
israelià amb un guionista palestí. 
A mig camí entre el realisme i el simbolisme, és un drama molt humà, l’ímpetu del qual es deu a 
la magnífica interpretació de Hiam Abbas i la seva soledat. 
El director Eran Riklis realitza una reflexió política i dóna una lliçó d’humanisme a partir d’una 
il·lustració metafòrica de la difícil convivència entre israelians i palestins. 
 
 

 



 

Dimarts, 11 d’agost. 22h. Plaça Víctor Català 
 
 

RETORNO A HANSALA 
 
 

 
Directora: Chus Gutiérrez 
Any 2008. 
 
 
 Nominacions a millor guió, millor actriu i millor cançó 
original als Goya 2009, Premi especial del jurat a la 
Seminci 2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
Martín és un funerari amb problemes econòmics. Després del naufragi a l’estret d’una patera 
plena d’immigrants, troba a la butxaca d’un dels cadàvers un número de telèfon. És de Leila, la 
germana del mort, i vol repatriar el cos al seu país. Martín decideix viatjar amb ella al poble de 
Hansala, pensant en la idea que altres famílies reconeguin els seus morts a través dels seus 
objectes i ell pugui fer negoci amb els trasllats. Però la vida d’ambdós canviarà radicalment. 
 
La pel·lícula, basada en fets reals, combina part de ficció i part de documental. La directora ens 
fa viatjar al cor del Marroc, captant la quotidianitat i reflexionant sobre la desesperació que 
obliga les persones a escapar de les seves pròpies vides. 

 



La gastronomia 
 
 
 
 

Del 13 al 16 d’agost. 18h-24h. La Punta 
 
 

SABORS 
mercat gastronòmic de la Mediterrània 

 

 
 
 
 
 

Des d’un indret emblemàtic de l’Escala, envoltat de mar com és La Punta, Sabors ens convida 
a degustar plats de totes les cultures de les ribes del Mediterrani: 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. 
 
 



Recull de premsa 2008 
 
 

L’Escala i Empúries se citen amb la música Mediterrània. 
Els festivals són una fruita típica de l'estiu. Però el fet que aquests 

esdeveniments musicals es prodiguin en aquesta estació de l'any no vol dir que 
siguin tots iguals. Alguns són espectaculars gales de generós pressupost, que 
cada temporada competeixen per incloure en el seu programa les estrelles de 
més renom. Altres, més modestos però amb un perfil cultural de més abast, es 
dirigeixen a públics més concrets. Aquest és el cas del Portalblau, Festival de 

Músiques i Arts de la Mediterrània, que aquest any s'estrenarà a l'Escala i 
Empúries (Alt Empordà) del 9 al 17 d'agost. 

 
Ferran Cosculluela  – El Periódico de Catalunya, 17 de maig de 2008 

 
 
 
 

Portalblau reflecteix el que Empúries és i representa: la Mediterrània com a 
espai propici a l’intercanvi, el diàleg i la creativitat. Enmig de convocatòries 
prestigioses associades a la música clàssica i d’altres d’accentuadament 

heterogènies, Portalblau constitueix una saludable aposta per la qualitat i per la 
coherència amb una manera d’entendre la nostra condició mediterrània. 

 
Carles Duarte  – Diari de Girona, 7 de setembre de 2008 
 
 
 

 
Si hi ha un nom que evoca una vocació mediterrània mil·lenària, aquest és 

Empúries, i l’Ajuntament de l’Escala vol jugar aquesta carta de manera decidida 
amb el nou festival (...) Realment va ser un encert la tria de Savina Yannatou i 
els sis músics de Primavera en Salonico per obrir el festival. La seva proposta 

és justament un viatge musical per la Mediterrània que convida a la reflexió 
sobre les interrelacions passades, presents i presumiblement futures entre els 

seus pobles. 
 
Xavier Castillón  – El Punt, 11 d’agost de 2008 
 
 
 

 
Vivim el mar. I el mar és risc i descoberta. És un pont que ens uneix a altres 

pobles que, com el nostre, diuen el nom del mar quan canten el goig i la ferida 
de sentir-se vius. Portalblau ho recorda i ho celebra” 

 
Carles  Duarte  – poeta 
Suplement El Periódico de Catalunya, 2 agost de 2008  
 



Empúries segueix essent el pont que ens connecta amb el que hem estat. Així 
ho vàrem sentir aquell estiu del 92 quan l’arribada de la flama olímpica ens 

ajudà a recordar tots aquests moments que ens han acabat de fer qui som. I 
¿sabrem encara transformar la memòria del passat en imaginació de futur, la 

nostàlgia en projecte? Sabrem acabar de fer del nostre horitzó un paisatge, del 
nostre límit un marc? 

 
Xavier Rubert de Ventós  – filòsof 
Suplement El Periódico de Catalunya, 2 agost de 2008  
 
 
 

 
La cultura té l’obligació de recordar permanentment la significació d’aquestes 
tres figures de la llibertat: ciutat, democràcia, filosofia. Només sobre elles es 
podrà reconstruir una Mediterrània amb futur. On tots plegats siguem alguna 
cosa més que enemics, intrusos o veïns. Filosofia, democràcia i ciutat són 

institucions per a homes lliures: ni per a fanàtics, ni per als que persegueixen 
els que fugen de la desesperació. 

 
Josep Ramoneda  – filòsof i periodista 
Suplement El Periódico de Catalunya, 2 agost de 2008  
 
 
 
 

L’Escala es conforma a partir d’una suma de factors de civilització, i això és i 
serà constant, sempre; i és sobre aquestes bases que s’ha de construir el futur. 
El patrimoni natural, les costums, els hàbits del viure, l’arquitectura, el patrimoni 
immaterial, tot es vincula estretament, i constitueix el seu Paisatge Cultural que 
anirà canviant constantment en el temps. Però és un paisatge cultural que va 
més enllà de l’entorn local, un paisatge cultural que connecta amb les dues 

ribes de la Mediterrània, amb paisatges similars, amb maneres de viure i de fer 
pròximes, amb Grècia, amb Itàlia, amb les diverses regions mediterrànies 
d’Espanya, amb les illes mediterrànies, amb el nord d’Àfrica, amb Turquia. 

 
Eduard Carbonell  – catedràtic d’història de l’art 
Suplement El Periódico de Catalunya, 2 agost de 2008  



Organitza :  Ajuntament de l’Escala 
 
 
 
Amb el suport de:  Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) – 

departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 
 Diputació de Girona 
 
 Patronat de Turisme Girona – Costa Brava 
 
 Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) 
 
 
 
Patrocina : Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona – La Caixa 
 
 
 
Mitjans col·laboradors: 
 
 El Periódico de Catalunya 
 
 Televisió de Catalunya 
 
 Catalunya Ràdio – Icat FM 
   
   Club Tr3sc 
 
 Sons de la Mediterrània 
 
 
 
 
 
 
 
Contacte: 
 
 
Direcció del festival 
Abel Font 
972.771000 / 607.956466 
info@portalblau.cat 
 
Servei de premsa 
Ajuntament de l’Escala 
Robert Carmona 
972.774848 
premsa@lescala.cat 


