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El circ contemporani marca  
la 23a Fira de Circ al Carrer

i surrealista. L’espectacle visual, po-
ètic i integrador Mur, de la (Cia)3, 
clourà la 23a edició. La direcció de 
la fira destaca que en temps difícils 
per a la llibertat d’expressió, en què 
titellaires, rapers i altres artistes 
han vist vulnerada la seva llibertat 
de creació, la Fira de Circ al Carrer 
de la Bisbal d’Empordà ofereix 
l’oportunitat que el públic pugui 
gaudir d’un cap de setmana d’espec-
tacles de circ amb absoluta lliber-
tat d’expressió artística.e

Una acrobàcia en l’edició de l’any 
passat. FIRA DEL CIRC DE CARRER DE LA BISBAL

CIRC

Una setantena d’espectacles de circ 
de gran nivell a càrrec d’una tren-
tena de companyies es podrà veure 
des de demà i fins diumenge als car-
rers i places de la Bisbal d’Empordà. 
La 23a edició de la Fira de Circ al 
Carrer fa una marcada aposta pel 
circ contemporani sense oblidar el 
circ de carrer. Cabaret, trapezi, 
clown, aeri, diàbolo, malabars, pal, 
música o tallers són algunes de les 
disciplines que conformen la pro-
gramació d’enguany. Pel que fa a les 
companyies, gairebé la meitat són 
catalanes, mentre que l’espanyola i 
la francesa són les nacionalitats in-
ternacionals més nombroses. Com 
és habitual, la gran majoria d’espec-
tacles són gratuïts i només una pe-
tita part són de pagament.  

Destaquen noms com el de la 
companyia francesa Cirque Exalté, 
que presentarà l’espectacle Furieu-
se tendresse, un esclat d’acrobàcies 
amb música rock de fons. També 
destaca el Collectif La Basse Cour, 
que amb Le doux suplice de la plan-
che ofereix una fantasiosa acrobàcia 
a tres bandes. L’Ateneu Popular 9 
Barris interpretarà Garbuix, un es-
pectacle lúdic i enèrgic de to poètic 
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‘Lisístrata’ i ‘Petitet’ 
estrenen el festival 

Portalblau de l’Escala

conferència, el concert Petitet i la 
seva rumba simfònica (26 de ju-
liol) i l’exposició de fotografies 
Barcelona gitana, de Jacques 
Léonard, formen part de la pro-
gramació que estarà dedicada a la 
cultura gitana. 

L’actuació de la Balkan Para-
dise Orchestra, que és part dels 
nous espectacles familiars al car-
rer, completarà el primer cap de 
setmana del festival. 

La Fura dels Baus, que recupe-
ra l’espectacle Manes, i el cicle 
DO RE VI, que marida vi i músi-
ca, amb les actuacions de Halldor 
Mar i Quico Pi de la Serra, seran 
elements destacats del segon cap 
de setmana.  

L’últim, a més de Petitet, actua-
ran Maria Arnal i Marcel Bagés 
(dia 27), i Estrella Morente (dia 28) 
i els Mishima (dia 29) tancaran el 
festival d’enguany.e

La lectura de 
Lisístrata a 
càrrec d’un 
elenc de 
coneguts actors 
catalans obrirà 
el festival. 
FESTIVAL PORTALBLAU

CULTURA

La lectura dramatitzada de Lisístra-
ta a la ciutat grega d’Empúries –pos-
siblement el marc més adequat per 
ser representada– obrirà dissabte 
tres setmanes d’intensa programa-
ció del festival Portalblau de l’Esca-
la. L’elenc d’actors, format per Estel 
Solé, Mercè Martínez, Rosa Bolade-
ras, Agnès Busquets, Marc Martí-
nez, Roger Coma i Iñaki Mur, amb 
la guitarra de Jordi Busquets i la di-
recció de Llàtzer Garcia, interpreta-
ran la comèdia d’Aristòfanes, consi-
derada la primera obra feminista de 
la literatura clàssica. Estrenada el 
411 aC a Atenes, descriu la primera 
vaga sexual de la història i tracta te-
mes tan vigents com les desigualtats 
de gènere i la recerca de la pau. 

Programació de cultura gitana  
La projecció dissabte del documen-
tal Petitet (Rumba pa’ti), del direc-
tor Carles Bosch, és una altra de les 
activitats destacades. Divendres 
l’escriptor Eugeni Casanova pre-
sentarà el seu llibre Els gitanos ca-
talans de França. El documental, la 
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