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Portalblau celebrarà la se-
va onzena edició del 13 al
29 de juliol a diferents es-
pais de l’Escala i ha decidit
donar “un gir” a la seva
programació per poten-
ciar la seva identitat com a
festival de música i art a la
Mediterrània. El festival,
impulsat per l’Ajunta-
ment de l’Escala i dirigit
per Link Produccions, ofe-
reix un ampli ventall de
disciplines artístiques
–música, teatre, dansa,
circ i cinema, sense obli-
dar la reflexió– i estrena
un nou cicle d’espectacles
al carrer. En aquesta edi-
ció també s’ha previst una
programació especial de-
dicada a la cultura gitana.

La programació musi-
cal inclourà quatre con-
certs a la Mar d’en Manas-
sa (22.30 h): Petitet i la se-
va Rumba Simfònica, for-
mada per 18 membres, hi
actuarà el 26 de juliol; Ma-
ria Arnal i Marcel Bagés, el
27 de juliol; la cantaora
Estrella Morente –que el
2011 va actuar a les ruïnes
d’Empúries–, el 28 de ju-
liol, i Mishima, el dia 29.
Els preus d’aquests con-
certs es mouen entre 15 i
25 euros.

També s’han progra-
mat dos concerts dins el
cicle de maridatge entre
música i vi Do Re Vi, a l’Al-
folí de la Sal (21.30 h): el
cantautor islandès Hall-

dor Mar, que ara presenta
a TV3 el programa Kata-
lonski, cantarà a l’Escala
el 20 de juliol, i Quico Pi de
la Serra ho farà l’endemà.
La sommelier Clara Antú-

nez, de La Gastronòmica,
maridarà la música dels
dos artistes amb els vins
dels cellers Eccoci Vi i Vins
de Taller. La capacitat està
limitada a un centenar
d’espectadors.

Gràcies a l’acord entre
Portalblau i Concerts al
Fòrum Romà d’Empúries,
la programació musical
s’amplia amb els concerts
d’aquest festival: Jorge
Drexler i Judit Nedder-
mann, el 3 d’agost; The
Excitements i Ramon Mi-
rabet, el 4 d’agost, i Joan
Dausà i Paula Valls, l’11
d’agost (25 i 30 euros).

En l’apartat teatral, hi

haurà dues propostes ben
diferents: La Fura dels
Baus recuperarà un dels
seus clàssics, Manes, el 21
de juliol a la sala polivalent
(22 h, 15 euros), i a la ciu-
tat grega del MAC-Empú-
ries tindrà lloc el 14 de ju-
liol l’estrena de la lectura
dramatitzada del clàssic
Lisístrata, d’Aristòfanes,
a càrrec dels actors Estel
Solé, Mercè Martínez, Ro-
sa Boladeras, Agnès Bus-
quets, Marc Martínez, Ro-
ger Coma i Iñaki Mur, diri-
gits per Llàtzer Garcia i
amb l’acompanyament
musical de Jordi Busquets
(22 h, 15 euros).

La nova aposta del festi-
val per atreure nous pú-
blics és el cicle Portalblau
al carrer, que inclourà tres
espectacles gratuïts: la
música itinerant de la Bal-
kan Paradise Orchestra, el
15 de juliol a la Riba; l’es-
pectacle de circ Collage de
Bot Project, el 22 de juliol
al mateix espai, i N’Orfeu
de Dansa en Blanc, el 29 de
juliol a la Punta.

La programació espe-
cial dedicada a la cultura
gitana inclourà, a més del
concert de Petitet, la pro-
jecció del documental que
Carles Bosch ha realitzat
sobre aquest personatge

emblemàtic de la rumba
catalana, el 14 de juliol a
l’Alfolí de la Sal, on també
es podrà veure entre el 15
de juny i el 25 d’agost l’ex-
posició fotogràfica Barce-
lona gitana, de Jacques
Léonard, amb una setan-
tena d’imatges d’aquest
gran fotògraf, que va viure
els seus últims anys a l’Es-
cala. El 13 de juliol tindrà
lloc al mateix local la con-
ferència Els gitanos cata-
lans de França, a càrrec
de l’escriptor Eugeni Casa-
nova, amb l’assistència de
la presidenta de l’Associa-
ció Intercultural Nakera-
mos, Maria Rubia. ■

El gir de Portalblau
Estrella Morente, La Fura dels Baus i Mishima actuaran en el festival de l’Escala, que
amplia el ventall artístic i dedicarà una programació especial a la cultura gitana
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La presentació, ahir a Empúries, amb l’alcalde de l’Escala, amb camisa de quadres, entre Halldor Mar i Petitet ■ ROBERT CARMONA / AJUNTAMENT DE L’ESCALA

També hi seran
Petitet, Maria
Arnal i Marcel
Bagés, Quico Pi
de la Serra i
Halldor Mar


