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Fa2.600anys, unapetita comu-
nitat gregaes vaestablir a la costa
d’Empúriesperobrir unnou
contacte comercial que trobaria
continuïtat ambels ibers i els
romans.Desde fadivuit anys, els
municipisd’Empúries i l’Escala
rememorenel seupassat greco-
romàdurantuncapde setmana
de recreacionshistòriques, visi-
tes guiades, conferències i tallers
permostrar a grans i petits com
vivienelsnostres avantpassats.

UNVIATGE EN EL TEMPS

Avegades és difícil transmetre
com funciona i què significa un
enclavament comEmpúries
quannomés en queden restes. És
per això que elMuseuArqueolò-
gic deCatalunya ha preparat una

sèrie de visites dramatitzades
que facilitaran la comprensió
alsmés petits. Amés d’això, el
jaciment arqueològic d’Empú-
ries acollirà una demostració
en directe sobre la figura del
guerrer grec, aprofitant la reunió
internacional d’hoplites. D’altra
banda, la legió romana establirà
el seu campament a la platja.

ARTESANS I SOLDATS

Comabonapolis comercial, Em-
púries obriràdurant tot el capde
setmanael seumercatd’artesania
i productesnaturals.Almateix
temps, elGrupdeReconstrucció
HistòricadeBadalonaensenyarà
a ferungüents, salses, ceràmi-
ques imosaics al tallerd’oficis,
mentrequeelsnensmésvalents

podranapuntar-se al tallerde
legionari, on s’explicaranels se-
cretsper serunbonsoldat romà.
L’entrenamentmilitar i els tallers
artesanals es complementaran
ambpràctiquesde tir ambarc,
una lluitadegladiadors, sortides
enbarca, passejades enponi, con-
cursos i exposicions.Lafira farà
tornarEmpúries a la seva antiga
esplendor, aquellaque la va situar
comunpunt estratègicdel co-
merçalMediterrani. JAMES BEGG

L’esperit del circ torna a om-
plir els teatres, carrers i places
deReus de lamà de la Fira del
Circ deCatalunyaTrapezi. En
la seva 17a edició, un total de
24 companyies ofereixen fins a
30 propostes diferents,moltes
inèdites, entre les quals hi ha
un tast de totes les tècniques
circensesmés impressionants i
flamants. Per exemple, gaudireu
de la suspensió capil·lar d’Ingrid
Esperanza, de la companyia
Otradnoie, dels equilibris sobre
tacs de fusta deNacho Flores i
dels salts acrobàtics a la bàscula
de la companyia Colectif de la
Bascule.
Trapezi Reus aposta per la crea-
ció de nous corrents i tendènci-

es, sempre en convivència amb
llenguatges d’altres arts escèni-
ques. Per això, en aquesta edició
ha seleccionat acuradament la
seva cartellera, que inclou tant
creacions de companyies emer-
gents, com araUn aventure,
de LaBocaAbierta, comnous
espectacles de companyies ja
consolidades, comEl cabaret de

la Palma, de LaCentral deCirc.
VERÓNICA HERNÁNDEZEMPÚRIES REVIU

L’ESCALA I EMPÚRIES RECORDEN EL SEU PASSAT GRECOROMÀ

TRAPEZI REUS 2013
LACIUTATACULLAQUESTCAPDESETMANA
LAFIRADEREFERÈNCIADELCIRCCATALÀ

Data: Ds. 11 i dg. 12 de maig, tot el dia.
Lloc: Diversos espais. L’Escala-Empúries
(Alt Empordà).( 97 277 02 08
(MAC Empúries). € Activitats gratuïtes.
Transport: Autopista BCN-la Jonquera.
Web: www.triumviratmediterrani.org.

XVIII TRIUMVIRAT MEDITERRANI

Data: Fins al 12 de maig. Lloc: Diversos
espais. Reus (Baix Camp).( 97 701 06
51. € Entre 1 i 10 euros per funció; 25
euros per abonament. Transport: Des de
Barcelona, AP-7 (sortida 34) i a continua-
ció ctra. T-11.Més inf.: www.trapezi.cat.

XVII FIRA DEL CIRC DE CATALUNYA
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