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Després de dos anys d’adaptació a la complicada situació sanitària, la

quinzena edició del Festival Portalblau ens acompanya en el camí del retorn
a la normalitat i per això presenta un programa ple de música, poesia, circ,

teatre i dansa, amb una oferta que omple els vespres d’estiu de l’Escala i
d’Empúries de cultura mediterrània.

Els escenaris habituals del Festival: la Mar d’en Manassa i el Fòrum Romà,
reben les propostes musicals de gran format, mentre que els Jardins del Clos

del Pastor, l’Alfolí de la Sal, i el claustre del Museu d’Arqueologia d’Empúries

acullen aquelles propostes poètiques i de música de petit format, però
altíssima qualitat, que completen el caràcter cultural del Festival. I per fi

tornen també els actes culturals al carrer, oberts a tothom, amb música i
circ a la Riba.

Enguany la programació ja s’ha iniciat amb un concert mensual a l’Alfolí

de la Sal, des del març fins al juny, amb les propostes musicals més joves i

properes, continuant amb l’objectiu de completar l’oferta cultural de l’Escala
durant tot l’any i que el Festival Portalblau sigui plenament estratègic per la

seva filosofia, per la seva programació i pels seus escenaris tan destacats
per l’entorn patrimonial, cultural i natural.

I també cal destacar el treball del Festival per confirmar els valors ambientals

i socials, potenciant la sostenibilitat ambiental de les seves activitats i
promovent com la inclusió laboral de joves de l’Escala i treballant des de la

perspectiva de la igualtat de gènere, tant pel que fa a la programació com
pel que fa als equips de treball i de l’organització.

Per quinzena vegada us convidem a venir a l’Escala, gaudir de la música, la
dansa, la poesia, el circ, el teatre, en definitiva de la cultura de la Mediterrània
al Festival Portalblau.

Víctor Puga

Alcalde de l’Escala

PORTALBLAU.CAT

FER DE L’HORITZÓ UNA MÀ ESTESA, UNA MIRADA OBERTA
El mar envolta l’Escala, l’acompanya en el camí de la història a través dels

segles i les generacions. Per a nosaltres el mar no és pas un mur, sinó un
gran portal que ens acosta, des d’una consciència d’humanitat profunda,

realitats culturals que sentim ben properes. Des del Portalblau desitgem
contribuir a fer de la Mediterrània un pont, com volien Lluís Nicolau d’Olwer,

Lluís Llach i Miquel Martí i Pol. Empúries, com a jaciment d’una importància
decisiva per explicar els fonaments de la societat que som, ens hi ajuda.

El viatge i l’horitzó configuren la nostra manera de ser i ens conviden al
coneixement, a l’experiència i a l’intercanvi.

Si Empúries va ser portal d’entrada a les nostres terres d’unes cultures

grega i romana que van eixamplar la nostra comprensió del món i avui
constitueix per a tots nosaltres un escenari des d’on reflexionar sobre
l’aventura humana i la vocació de convivència i de saber, l’Escala és una vila

que des dels seus orígens mariners es repensa determinada a participar
plenament d’una contemporaneïtat que ens planteja reptes apassionants,

però també greus preocupacions, com el canvi climàtic, l’epidèmia de
SARS-CoV-2 o conflictes bèl·lics que, sovint a conseqüència

d’actituds

arrogants i agressives, sorgeixen arreu del món i de vegades ben a tocar de
la Mediterrània que ens arrela i ens configura.

L’esperit d’entesa, de reivindicar l’art, de gaudir del coneixement dona

sentit al Portalblau, un Festival plenament mediterrani que es reconeix i
s’afirma en el diàleg. Terra de músics, de pescadors, de pintors, de cuiners,

d’escriptors, de pagesos ..., l’Escala estima i reivindica el seu passat, però no
hi viu reclosa, sinó que aspira esperançadament a ser dinàmica i acollidora.

Portalblau anhela ser una celebració de la llum, del blau de les onades i del
cel des d’un compromís amb l’art i amb l’entesa, amb la creativitat i amb

la pau. I enmig d’un temps inquiet i convuls, aquest missatge demostra
inequívocament la seva vigència.

La proposta que enguany Portalblau posa damunt la taula ens parla

de memòria i de present, d’arrels i de somnis, de fraternitat i de

responsabilitat social, de canvi climàtic i de pau. Ho fa des de la cerca
incansable de la bellesa, des de la qualitat, des del talent, unint veus i
mirades de procedències i generacions diverses en un anhel compartit.
Carles Duarte i Montserrat
Poeta i director de l’ICCIC

Les antigues ciutats grega i romana d’Emporion/

En coherència amb aquesta visió, el MAC

Empúries (l’Escala, Alt Empordà), conformen un

activitat tant de comunicació com d’acció

Emporiae, que constitueixen la seu del MAC a
dels jaciments arqueològics més grans del país,
i, alhora, per la seva situació, el seu significat i
les seves característiques, un dels de major
capacitat d’atracció patrimonial i turística.

Durant els darrers anys, tant el jaciment com els

desenvolupa a totes les seves seus una intensa

cultural i educativa, sempre amb la ferma
voluntat d’atreure un ampli ventall de públics i
d’oferir-los una experiència de visita de qualitat,
capaç de respondre a la gran diversitat dels
seus interessos i expectatives.

diversos serveis i instal·lacions amb què compta

Aquest exercici continu de mediació i de

inversions amb l’objectiu de garantir-ne la

implementa el MAC es desenvolupa sovint en

han estat objecte de nombroses i importants
conservació

l’accessibilitat.

i

d’augmentar-ne

l’atractiu

i

Al mateix temps s’han augmentat i millorat

els recursos d’interpretació implementats al
jaciment amb l’objectiu d’oferir un recorregut

més comprensiu i atractiu per a un ampli ventall
de públics. En aquest sentit, la remodelació de

l’exposició permanent del Museu del jaciment,
que

s’obrirà

de

nou

al

públic

enguany,

contribuirà de manera decisiva a garantir una
experiència de visita més atractiva i singular.

L’objectiu final de tots aquest treballs és
convertir Empúries en un jaciment de referència

a nivell nacional i internacional. Un jaciment
conservat correctament i plenament accessible

foment de l’accés al patrimoni i a la cultura que

estreta col·laboració amb el teixit institucional

i social del seu entorn més immediat. Aquest
és el cas d’aquesta nova edició del Festival

Portalblau que la seu del MAC a Empúries

organitza conjuntament amb l’Ajuntament de

l’Escala, soci, amic i estret col·laborador en totes
les iniciatives encaminades a fer conèixer el
jaciment i estimular-ne la visita.

D’altra banda, cal assenyalar també que
la filosofia, els continguts i l’estil del Festival
Portalblau, dissenyats i implementats per TEM

Productions, s’adeqüen perfectament a la visió

del MAC per a la seva seu emporitana, i, alhora,
tradueixen subtilment l’“esperit del lloc”, del
jaciment, la seva ànima més pregona.

que ofereixi als seus visitants vinguts d’arreu

En conseqüència, desitjo i confio que els

atractiva, còmoda, segura i confortable en el

dins del marc del Festival Portalblau, i, espe-

l’oportunitat

d’endinsar-se

d’una

manera

coneixement de la història de les civilitzacions
grega i romana tant a Catalunya com en el

conjunt de la Mediterrània d’època antiga i
clàssica, i, alhora, de gaudir d’una experiència
paisatgística,

estètica

i

cultural

emocionant i culturalment enriquidora.

plaent,

Al seu torn, aquest ambiciós objectiu declina i

assistents als diversos espectacles programats
cialment, a aquells que es desenvolupin al bell
mig del jaciment emporità, així ho percebin i
ho valorin. I que, un any més, el seu gaudí amb

la poesia, la música i la dansa converteixi de
nou a la mil·lenària Empúries en un escenari
excepcional on encetar o reviure una intensa
història d’amor amb la cultura i el patrimoni.

tradueix també la visió que actualment inspira

i guia al Museu d’Arqueologia de Catalunya:

esdevenir un museu de referència nacional
i internacional, un símbol de l’aposta de

Catalunya per la innovació i la creativitat, un
museu obert, inclusiu, transparent i sostenible
on l’arqueologia explica, qüestiona, sorprèn i
emociona.

Jusèp Boya

Director del Museu d’Arqueologia de Catalunya
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El Festival
PORTALBLAU,

organitzat per l’Ajuntament de l’Escala, el

testimoni d’aquesta relació tan estreta amb

TEM Productions, va néixer l’estiu de 2008 al

de les seves obres.

Museu d’Arqueologia de Catalunya/MAC i
municipi de l’Escala com a espai de trobada

i d’intercanvi cultural a la Mediterrània,
coincidint
centenari

amb

de

la

l’inici

commemoració

de

les

del

excavacions

blau. Color que ha esdevingut font d’inspiració

«L’Art és el blau»
Victor Hugo

oficials a Empúries. Al llarg de totes les seves

El blau inspira i respira calma, esperança,

de propostes culturals amb la promoció dels

sinceritat,

edicions, el Festival ha ofert un ampli ventall
valors de la cultura a la Mediterrània com a
eix conceptual.
Portalblau,

que

enguany

arriba

a

la

seva quinzena edició, és avui un festival

bellesa, immensitat, solitud, misteri, confiança,
creació,

emoció...

En

algunes

cultures se’l considera un color protector.

El blau és també el color que més persones
escullen, en tot el planeta, com el seu preferit.
Des del Festival sortosament podem dir que

de referència per la majestuositat dels

el blau és present en tot moment. El blau ens
envolta!

presenta i pel seu ferm compromís social i

Totes les tonalitats del blau donaran cos i

seus escenaris, per la programació que
mediambiental.

TOTS ELS COLORS DEL BLAU
El Festival Portalblau presenta una progra-

forma a l’edició 2022 del Festival Portalblau.
Propostes artístiques de gran qualitat en els
millors escenaris possibles i, com a teló de
fons, la mar Mediterrània.

mació eclèctica i de qualitat, que inclou

música, circ, dansa, poesia, teatre, fotografia,
literatura, jornades de reflexió i tota mena de
manifestacions artístiques destinades a tots
els públics i presentades en escenaris únics.

Espais de gran riquesa i bellesa patrimonial,
històrica i paisatgística.

LA MEDITERRÀNIA
ÉS L’ADN DEL FESTIVAL
Alcem la vista, mirem el cel i més enllà, la
mar: la Mediterrània. Aquesta mar que ens

identifica i que ens parla. Present al llarg
dels segles, ens narra i ens diu qui som, qui

Portalblau esdevé un portal obert a totes

volem ser i qui no. La Mediterrània és punt de

escèniques, i a les sinergies vitals que

creixement, de riquesa i de creació. També

variades com ho són les diferents tonalitats

i avui, malauradament, és l’escenari d’un

perfecció l’esperit de les arts. Victor Hugo

les desigualtats entre les seves ribes nord

llarg de la història han estat molts els artistes,

Mediterrània, tan plena de contrasts, tan

màgia i la gran capacitat de reacció emotiva

mirada transformadora i reflexiva i apostar

les disciplines artístiques, a totes les arts

trobada de diferents cultures, d’intercanvi, de

s’estableixen entre cultures i creadors, tan

ha estat el marc de grans batalles i conflictes,

del blau. Un color que representa a la

gran drama humanitari que ens mostra

digué que l’art c’est l’azur, l’art és el blau. Al

i sud, est i oest. En aquesta cruïlla que és la

escriptors, músics i poetes, que atrets per la

lluny i, al mateix temps, tan a prop, cal una

que suggereix i evoca Victor Hugo, han donat

pel compromís social i cultural.

FESTIVAL PortalBlau
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BLAU
La

Mediterrània

és

l’ADN

del

Festival

Portalblau. És la seva essència, el seu espai
natural. És el compromís clar amb la creació

i el foment d’experiències compartides. Una

opció ferma per la cultura i els valors socials

que el Festival defensa i que fan que sigui un
dels més actius, culturalment i socialment
parlant.

PORTALBLAU,
UN FESTIVAL COMPROMÈS

La cultura és un dels elements clarament
definitoris de la raça humana. La música i l’art,

en totes les seves expressions, són elements
necessaris, imprescindibles i efectius en la

transmissió dels valors humans. El Festival

Portalblau, sensible amb la situació actual,

compromès culturalment i socialment, durà

a terme un seguit d’accions per promoure
valors socials i mediambientals.

El Festival continua defensant la creació de

nous públics, la recerca de nous talents, el
compromís amb els artistes emergents i de
KM 0. Reivindicant espais per a creadores
i creadors i pel treball en xarxa amb la

resta d’entitats i programadors culturals.

En aquesta línia, la programació d’aquesta
edició, incorpora un total de 4 accions en

L’any 1888, el poeta
Rubén Dario va descriure
el color blau com
“el color del somni, el color de l’art,
un color hel·lènic i homèric,
el color oceànic i del firmament”
EL MOMENT ACTUAL

El Festival arriba aquest any a la seva
quinzena edició. I ho fa superant dos anys
marcats per la crisi sanitària provocada per

la COVID-19 que va capgirar el món, en un
any on malauradament la guerra ha tornat

a Europa. Temps complicats i difícils de
pair. Temps d’incertesa, de canvis i plens de
dificultats socials. On cal continuar amb més
força i més determinació. On la cultura es

fa més necessària que mai com a poderós
instrument de transformació social.

Portalblau continua reivindicant la cultura

com a un dret per a totes i tots i com a una
eina imprescindible per fomentar la cohesió

social. Perquè la cultura és necessària i per
això cal protegir-la, garantir-la, defensar-la i
gaudir-la!

xarxa: una producció del Festival Sismògraf,

El viatge comença. Us convidem a endinsar-

un concert en col·laboració amb el projecte

informació detallada de la programació, dels

amb la Fira Mediterrània de Manresa. Una

invent ple de poesia.

una activitat del Festival Mot de Girona i Olot,

vos en les properes planes on trobareu

“El MMVV es Mou”, i una actuació vinculada

espais, dels serveis del Festival, i fins i tot d’un

xarxa creada per tal de fomentar Portalblau

Benvingudes i benvinguts al Festival Portalblau!

com a espai i punt de trobada, de creixement
social i de diàleg permanent.

«El blau és un color noble, bell,
més perfecte que cap altre color;
falten paraules per descriure’l»
Cenninno Cenninni
11 |

El Festival de música i arts a la Mediterrània.

Un festival que permet fruir de les millors

propostes culturals, als millors escenaris
possibles.

Us hi esperem!

L’equip del Festival Portalblau
TEM PRODUCTIONS
01 EL FESTIVAL

LA PROGRAMACIÓ
15ª EDICIÓ DEL
FESTIVAL PORTALBLAU
L’ESCALA – EMPÚRIES
El Festival Portalblau arriba a la seva 15a

edició i ho fa apostant per la cultura i
el

compromís

social.

La

programació

d’enguany conserva l’eix conceptual que

ha caracteritzat el cicle, mantenint un

vincle estret amb la promoció dels valors
de la cultura i de les arts a la Mediterrània.

Del 26 de març fins al 15 d’agost el municipi

de l’Escala i Empúries acolliran una vintena

d’activitats. Música, dansa, circ, poesia,

teatre, literatura, fotografia, jornades de
reflexió i tota mena d’expressions artístiques
destinades a tots els públics.

Les propostes artístiques es realitzaran en

escenaris d’alt valor i d’interès patrimonial
escollits per la seva exclusivitat i riquesa
paisatgística. Uns escenaris plens d’història
que fan que el Festival Portalblau esdevingui una mostra cultural única i singular.

A continuació,

es presenta la programació del
Festival Portalblau 2022.

AGNÈS ALGUERÓ
Presentació Bosc Endins

CONCERT
26.03 | L’Alfolí de la Sal | 20:00 h

---------------SEXTET GERIÓ
Tangos de Piazzola

CONCERT
30.04 | L’Alfolí de la Sal | 20:00 h

---------------ANNA ANDREU
Presentació La Mida

CONCERT
14.05 | L’Alfolí de la Sal | 21:00 h

---------------POL BATLLE AMB RITA PAYÉS
Presentació Salt Mortal
CONCERT
18.06 | L’Alfolí de la Sal | 21:00 h

---------------JOANDOMÈNEC ROS I
CARLES DUARTE
Canvi climàtic i futur sostenible
XERRADA
02.07 | L’Alfolí de la Sal | 19:30 h

---------------AMER KABBANI (CIA 104º)
Runa

DANSA-CIRC
09.07 | Muralla Grega MAC-Empúries | 20:30 h

---------------DIMITRIS DIMITRIADIS,
SERGI TORRECILLA I ALBERT ARRIBAS
Licaó. Apologia del desig
TEATRE
22.07 | Camp de les Aromes | 20:30 h

---------------MAHI BINEBINE I
MANUEL FORCANO

CONVERSA
23.07 | L’Alfolí de la Sal | 19:30 h

HABLA DE MÍ EN PRESENTE
Presentació Vivir más

CLARA PEYA
Perifèria

---------------CIA CIRC “eia”
Espera

---------------MÉS LLOC PER A LA FOSCA
Capitol 1: Natura

CONCERT
23.07 | La Riba | 21:30 h

CIRC
24.07 | La Riba | 20:00 h

---------------NORA BAYLACH
Òxid

DANSA
29.07 | Plaça Víctor Català | 20:00 h

---------------DAFNÉ KRITHARAS
Presentació Varka

CONCERT
30.07 | Jardí Clos del Pastor | 21:00 h

----------------MÍRIAM CANO
Bluets

POESIA
31.07 | Jardí Clos del Pastor | 21:00 h

---------------BETH I LAURA ANDRÉS
Presentació Natural Women

CONCERT
05.08 | Mar d’en Manassa | 21:00 h

---------------RAMON MIRABET
Presentació Free

CONCERT
06.08 | Mar d’en Manassa | 21:00 h

---------------GIO SYMPHONIA amb Marc Timón
Clàssics del cinema
CONCERT
07.08 | Mar d’en Manassa | 21:00 h

CONCERT
08.08 | Mar d’en Manassa | 21:00 h

TEATRE- MÚSICA
10.08 | Claustre MAC-Empúries | 21:00 h

---------------TEXAS
Presentació Hi

CONCERT
11.08 | Fòrum Romà MAC-Empúries | 22:00 h

---------------STAY HOMAS
Presentació Here2play

CONCERT
12.08 | Fòrum Romà MAC-Empúries | 22:00 h

---------------ELS CATARRES
Presentació Diamants

CONCERT
13.08 | Fòrum Romà MAC-Empúries | 22:00 h

---------------EL POT PETIT
Vull cantar i Vull ballar

ESPECTACLE FAMILIAR
14.08 | Fòrum Romà MAC-Empúries | 20:00 h

---------------ARA MALIKIAN
Ara Malikian World Tour

CONCERT
15.08 | Fòrum Romà MAC-Empúries | 22:00 h

---------------EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
MEDFOTO 2022: El mar i les persones
Del 05.08 al 04.09 | Club Nàutic l’Escala

CONCERT

AGNÈS ALGUERÓ
Presentació Bosc Endins

DISSABTE 26 DE MARÇ | 20:00 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Agnès Algueró prové del món de la música tradicional i del pop

Sebastià Gris: guitarra

on ella creava totes les cançons que interpretava i amb el que va

Agnès Algueró: veu

intimista. Amb divuit anys va formar el seu primer projecte musical
anar agafant experiència com a cantant i compositora.

Ara, uns anys més tard, acaba de llançar el seu primer disc, Bosc
Endins, un recull de les seves millors cançons. Editat per U98 Music,

ha estat creat i gravat al seu poble, Batet de la Serra, amb el seu
productor, amic i veí Dani López. El pop rural i intimista és la base
de Bosc Endins, amb lletres que ens parlen d’amor, de naturalesa,
de mons imaginaris i de la cruesa de l’ésser humà.
Durada: 70’
Preu: 12 €

FESTIVAL PortalBlau

L’artista actuarà per primera vegada al Festival Portalblau presentant el seu treball discogràfic a l’Alfolí de la Sal.
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CONCERT

SEXTET GERIÓ
Tangos de Piazzola

DISSABTE 30 D’ABRIL | 20:00 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

El

Jaume Francesch: violí

Plata, des de 1921 fins a 1992) un reformador que li va donar una

Vladimír Kunça: violí

Andrea Mameli: viola

Daniel Regincós: violoncel
Joan Sadurní: piano

Pere Martínez: contrabaix

tango,

l’expressió

musical

més

genuïna

de

l’Argentina

metropolitana, va trobar al compositor Ástor Piazzolla (Mar de

vitalitat renovada i va vincular a altres músiques com el jazz o
la música europea clàssica, sense perdre, sinó tot el contrari, la

força i l’essència d’aquesta expressió sonora i gestual, nascuda del
mestissatge musical que hi habitava a la fi de segle XIX.

El Sextet Gerió presenta un recital dedicat a Ástor Piazzolla del

qual enguany se celebra el centenari del seu naixement, i que va
revolucionar el tango, actualitzant-lo i fusionant-lo amb altres
Durada: 70’
Preu: 15 €

estils musicals. Al voltant de les conegudíssimes Estaciones
Porteñas, el programa inclou altres peces singulars, sempre amb
la seva poètica apassionada i plena de misteri.

El Festival Portalblau presenta aquesta proposta de fusió entre
tango i clàssica a l’espai de l’Alfolí de la Sal.
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02 LA PROGRAMACIÓ

CONCERT

ANNA ANDREU
Presentació La Mida

DISSABTE 14 DE MAIG | 21:00 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Anna Andreu torna de nou acompanyada per Marina Arrufat

Marina Arrufat: bateria i cors

immediatament s’han convertit en unes perfectes successores del

Anna Andreu: guitarra i veu

per a presentar La Mida, el seu nou disc. Vuit cançons que
peculiar estil que les caracteritza i que tant ens va atrapar en Els

Durada: 70’
Preu: 18 €

Mals Costums.

La Mida és un disc que, des de la més absoluta prudència, murmura

sobre les maneres de contenir-se, dels límits i dels preàmbuls, dels
esclats i de les conseqüències ja de sobres conegudes. Una reflexió

al voltant de la mesura, passant per tots els matisos que la paraula
ofereix. I ja es pot afirmar que Anna Andreu no sols manté intacte

el seu particular encanteri, sinó que ha estat capaç de sumar
elements que aconsegueixen fer florir, encara més si cap, les seves
cançons.

L’artista actuarà per primera vegada al Festival Portalblau
presentant el seu nou treball discogràfic a l’Alfolí de la Sal.

FESTIVAL PortalBlau
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CONCERT

POL BATLLE AMB RITA PAYÉS
Presentació Salt Mortal

DISSABTE 18 DE JUNY | 21:00 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Pol Batlle és un cantant amb altíssims dots per la interpretació

Rita Payés: veu i trombó

d’oblidar. Deixant enrere l’imaginari artístic i sonor de Ljubliana &

Pol Batlle: veu i guitarra

que transformen cada tema en un viatge d’aquells que costa
The Seawolf, comença una nova història que és un cant a la vida

Durada: 70’
Preu: 12 €

que sembla pausada, però en realitat continua florint amb totes
les seves conseqüències.

Un projecte amb un imaginari extens i filosòfic que permet realçar

una música més concisa i bucòlica. Una intimitat consumada, la
màgia de l’hàbit i la poesia del gest.

Pol Batlle arriba al Festival Portalblau per presentar el seu nou
treball discogràfic, Salt Mortal, produït pel guardonat als Latin

Grammys, Juan Berbín. Actuarà a l’Alfolí de la Sal acompanyat per
una veu de luxe, la Rita Payés.
Amb el suport de:
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XERRADA

CANVI CLIMÀTIC I
FUTUR SOSTENIBLE

Masovers del món: tenir cura de la Terra

DISSABTE 2 DE JULIOL | 19:30 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

L’ecòleg Joandomènec Ros en conversa amb Carles Duarte.

Carles Duarte

desentendre de la nostra responsabilitat amb el planeta. El paper

Joandomènec Ros

Canvi climàtic i futur sostenible. Una qualitat de vida que no es pot
de la Mediterrània.

El canvi climàtic ja és evident i els seus múltiples efectes, gairebé tots
Inscripció:

info@temproductions.com
Durada: 60’
Gratuït

negatius, ja són aquí. N’hem de prendre consciència per evitar que
siguin més greus. Què podem fer-hi, personalment i col·lectivament?

Els podrem apaivagar (és utòpic pensar a eliminar-los) o ens
hi haurem d’adaptar? La crisi de la pandèmia, les crisis socials

i l’emergència climàtica ens han canviat el món que coneixíem, i
nosaltres també ho haurem de fer.
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JOANDOMÈNEC

CARLES DUARTE

ROS (1946)

(1959)

és catedràtic emèrit d’Ecologia a la Universitat de

és cavaller de les Arts i les Lletres de la

dirigit un grup de recerca consolidat i el seguiment

Generalitat de Catalunya. Com a lingüista ha

Barcelona; ha fet recerca en ecologia marina; ha
ecològic de l’Àrea protegida de les Illes Medes. Ha
presidit l’Institut d’Estudis Catalans (2013-2021)

i participa en òrgans consultors del Govern i del
Parlament (Consell de Protecció de la Natura,

del que en fou president, 2009-2021; el Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible, i

el Consell Assessor del Parlament per a Ciència
i Tecnologia) i de la universitat de Barcelona, així
com en comitès científics de centres de recerca
i parcs naturals nacionals i internacionals. Ha

dirigit el programa de Ciències del Mar de la

Universitat de la Mediterrània (projecte europeu
MEDCAMPUS; 1992-1995) i ha coordinat la càtedra

UNESCO de Medi Ambient i Desenvolupament
Durable de la UB (1995-2006). Ha estat rector de

la Universitat Catalana d’Estiu (2001-2008 i 2015), i
presideix la Fundació Universitat Catalana d’Estiu
(des de 2014).

A més d’articles i llibres de recerca, ha publicat
llibres de divulgació sobre medi ambient i ciència
en general:

La nostra ecologia de cada dia;

Trossos de natura inacabats; Rots de vaca i pets

de formiga; Objectiu: l’Antàrtida. Diari de bord
d’una campanya oceanogràfica; Proposicions

il·luminadores i insensates; Vora el mar broix.
Problemàtica ambiental del litoral mediterrani;

La natura marradeja; El segle de l’ecologia; L’altra
meitat del medi ambient; Exploració, joc i reflexió;

Més de quaranta senyals; La saviesa combinada;
Tot el que pugui convenir a les demandes

d’aquesta terra. L’Institut d’Estudis Catalans al
segle XXI; Cal que siguem masovers del món.

Noves reflexions sobre medi ambient. Ha traduït
un bon nombre d’articles i llibres d’ecologia,

biologia marina, biologia evolutiva i història de la
ciència.

República francesa i Creu de Sant Jordi de la

treballat amb els professors Joan Coromines,

amb qui va col·laborar en el Diccionari
etimològic i complementari de la llengua
catalana, i Antoni M. Badia i Margarit, amb
qui va escriure un manual de llenguatge

administratiu. Ha publicat llibres de lingüística

històrica, incloent-hi una Gramàtica històrica

del català en tres volums amb Àlex Alsina, i
de llenguatges d’especialitat. Com a poeta

la seva obra ha merescut els premis Rosa
Leveroni, Vila de Martorell, Crítica “Serra d’Or”
i de la Crítica Catalana.
Entre

els

seus

llibres

de

poesia

escau

esmentar El silenci, El centre del temps, Tríptic
hebreu o Alba del vespre. La seva poesia
ha estat inclosa en antologies catalanes i
internacionals. L’any 2015 es va publicar a

França el llibre de Jad Hatem La Lumière, le
Poème, la Mort. Sur Duarte et Vinyoli, editat
l’any 2016 en català com La llum i la mort en

la poesia de Carles Duarte i de Joan Vinyoli.

Ha estat comissari de l’Any Badia i Margarit,
vicepresident

de

l’Associació

d’Escriptors

en Llengua Catalana i president del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts. Ha dirigit

i presidit la Fundació Carulla i va ser secretari
general de la Presidència de la Generalitat de

Catalunya. A hores d’ara dirigeix la Institució

Cultural del CIC i és president de la Institució
Francesc de B. Moll.

FITXA ARTÍSTICA

Una idea original d’Amer Kabbani
Fernández
Gènere: Autoficció i circ
documental

Direcció: Rolando San Martín

Dramatúrgia: Amer Kabbani i
Rolando San Martín

Circ, composició i creació: Amer
Kabbani Fernandez
Textos: Rolando San Martín
Espai Sonor: Gonzalo Bruno
Veu: Joana Curtó

Espai escènic i Il·luminació: Amer
Kabbani i Rolando San Martín

Disseny de vestuari: Amer Kabbani
Perspectiva externa: Joan Català i
Marta Salla
Producció i realització: Cia 104º

Distribució i difusió: Alina Ventura
(La Maleta dels Espectacles)

CIRC-DANSA

AMER KABBANI
(Cia 104º)

Comunicació i xarxes socials: Aida
Kabbani
Disseny gràfic: Gerard Riu
Fotografia: Jordi Plana
Durada:40’
Preu: 12 €

Runa

DISSABTE 9 DE JULIOL | 20:30 | MURALLA GREGA | MAC-EMPÚRIES
Entre la runa d’un món en flames, Runa emergeix a l’escena com a testimoni d’un procés necessari
de reconstrucció personal i col·lectiva.

L’artista de circ Amer Kabbani, d’origen català i sirià, juntament amb el director Rolando San Martín,

explora el gènere de l’autoficció per dimensionar la bombolla de vidre que protegeix el context com
a europeu racialitzat, de la crua realitat de les guerres.

Veiem el que hi ha a l’altra banda de la nostra zona de confort, de les pantalles als mitjans de

comunicació massiva, però les imatges no travessen els nostres cossos de la mateixa manera que
ho fan les bales.

La disciplina circense en aquest espectacle, amb la tècnica acrobàtica del portor, suposa sostenir
la vida amb el cos i les metàfores en llocs on les paraules conviuen però no arriben.

La Muralla de la ciutat grega d’Empúries ha estat l’espai especialment escollit per aquesta actuació.
Amb el suport de:
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Amer Kabbani es forma en diverses
disciplines de circ (roda alemanya,

malabars de rebot, clown...) i teatre
improvisat a l’escola Rogelio Rivel
i la Factoria DiMô. Forma part de

les companyies de circ Bauala, La

Main S’Affaire i és cofundador de
la companyia de teatre improvisat
Impro con Limón. Ha format part de

la companyia NoFit State Circus, amb
l’espectacle Block. Amb l’espectacle

ENVÀ, creat conjuntament amb Àfrica
Llorens

dins

la

companyia

Amer

i Àfrica Circ cia., ha girat per tota

Europa. La Cia 104º està composta
principalment

per

Amer

Kabbani,

Ivan Tomasevich (un apassionat de
les titelles, la il·luminació, la música i

l’anàlisi crític de les arts en viu) i Alina

Ventura (fundadora de la Maleta dels
Espectacles).

TEATRE

LICAÓ. APOLOGIA DEL DESIG
De Dimitris Dimitriadis amb Sergi Torrecilla i
direcció d’Albert Arribas

DIVENDRES 22 DE JULIOL | 20:30 | CAMP DE LES AROMES | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Dimitris Dimitriadis, un dels grans dramaturgs del nostre temps,

Autor: Dimitris Dimitriadis

s’acosta a les últimes hores de Sòcrates a través dels ulls del seu jove

Direcció: Albert Arribas

A través de la mirada del jove Licaó, atractiu deixeble de Sòcrates

Traducció: Joan Casas
Actor: Sergi Torrecilla

Espai escènic i vestuari:
Sílvia Delagneau

Fotografia: Anna Queralt
Producció:
Centraure Produccions

Amb el suport de La inútil
Agraïment a
CC Drassanes
Durada: 75’
Preu: 12 €

deixeble Licaó.

elegit pel filòsof atenès perquè l’acompanyi en les seves últimes hores,

el dramaturg Dimitris Dimitriadis erigeix una torrencial apologia
del desig d’oferir-se a l’altre, capaç de transformar de soca-rel la

nostra existència ètica i política. Un text d’un encís trasbalsador en

què es condensen amb delicada senzillesa les grans turbulències

que bateguen sota les nostres rutines, més o menys acomodades al
mercadeig d’emocions i als afanys de lucre, perdurablement inscrites
en insatisfaccions sovint estèrils.

Albert Arribas posa en escena un text sobre el desig de Dimitris
Dimitriadis (Tessalònica 1944), un dels dramaturgs més rellevants del
panorama teatral contemporani. L’espectacle, de format íntim i reduït,
es podrà veure dins del Festival Portalblau al Camp de les Aromes
amb la interpretació de l’actor Sergi Torrecillas.
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DIMITRIS DIMITRIADIS

(Tessalònica 1944) és un dels dramaturgs més importants del panorama teatral contemporani.
Dramaturg, assagista, poeta i traductor de nombrosos autors com Shakespeare, Tennessee
Williams, Samuel Beckett, Jean Genet o Marguerite Duras, ha escrit novel·les i una trentena
d’obres de teatre. També és l’autor d’assajos sobre el text escènic (El Teatre en escrit o El
drama de l’univers) i dels volums poètics Catàlegs. La seva primera obra, El preu de la revolta al
mercat negre, va ser muntada l’any 1968 per Patrice Chéreau. Diverses de les seves obres han
estat escenificades per Anne Dimitriadis, Stefanos Lazaridis, Yannis Houvardas, Yannis Kokkos
o Giorgio Barberio Corsetti. Durant l’etapa d’Olivier Py al Teatre Odéon de París, es consagrava
cada temporada a un autor «major» de la dramatúrgia contemporània europea. L’any 2009,
l’autor protagonista de la temporada va ser Dimitris Dimitriadis. El 2014 Albert Arribas va estrenar
en català el seu text Moro com a país al TNC, interpretat per Màrcia Cisteró. L’obra és una de les
seves peces més celebrades, la qual no ha deixat de ser objecte de nombrosos muntatges que
han acabat situant-lo entre els títols teatrals més importants de la segona meitat del segle XX.
Al Festival d’Avinyó de l’any 2014 es va representar un dels seus darrers textos a càrrec de Dimitris
Karantzas, O kyklismos tou tetragonou (L’encercladura del quadrat). Una bona part dels seus
textos són accessibles en francès, i es troben publicats sobretot a Les Solitaires Intempestifs.

ALBERT ARRIBAS

Dramaturg, director escènic i traductor teatral. Actualment forma part de l’equip de direcció
artística del Teatre Nacional de Catalunya com a assistent literari i com a membre del comitè
de lectura. Entre els seus darrers muntatges destaquen Annus irritabilis #SR (Sala Gran TNC,
2018), Orationibus #SR (Sala Hiroshima, 2018), Actes obscens en espai públic de Davide
Carnevali (Sala Petita TNC / Festival Grec, 2017), l’espectacle de creació F.R.A.U. a partir del
Quadern del frau d’Albert Balasch (dramatúrgia i direcció, Festival Grec / Temporada Alta 2016),
Vergonya eterna (en col·laboració amb Ferran Dordal, Ateneu Barcelonès 2016), Selecció (text
i direcció, La Seca – Espai Brossa, 2015); l’espectacle de creació Sala de miralls, a partir dels
últims dietaris de Feliu Formosa (dramatúrgia i direcció, TNC, Sala Petita, temporada 2014/15);
Moro com a país, de Dimitris Dimitriadis (direcció, TNC, Sala Tallers, temporada 2013/14), El
cant de la gorgona (text i direcció, La Seca – Espai Brossa, 2013) i Si Déu és bellesa, la bellesa
exisxteix?, dirigida per Alícia Gorina (dramatúrgia, Festival Grec, ‘13). Entre els autors teatrals
que ha traduït cal destacar Sarah Kane (Blasted, La psicosi de les 4.48), Antonio Tarantino
(Vespres de la Beata Verge, Stabat mater), Edmond Rostand (Cyrano, amb Lluís Homar), Valère
Novarina, Sarah Berthiaume, Davide Carnevali o T. S. Eliot.

SERGI TORRECILLA

Llicenciat a l’Institut del Teatre de Barcelona i Graduat al Col·legi de Teatre de Barcelona.
Complementa la seva formació amb professionals com Andrés Lima, Alejandro Catalán o Gloria
Balanyà entre d’altres. En teatre l’hem pogut veure a L’Omissió de la Família Coleman (Claudio
Tolcachir), El poema de Guilgamesh, dir. Oriol Broggi, Que rebentin els actors (Gabriel Calderón),
Medusa (R. Menéndez Salmon / Pablo Ley) dir. Aleix Fauró i Isis Martín, Actes Obscens (Davide
Carnevali) dir. Albert Arribas, Cúbit (Josep M. Miró), Caïm i Abel (Marc Artigau), La Nit de Helver
(Igmar Vllquist) dir. Pavel Bsonek, La Col·lecció (Harold Pinter) dir. Albert Prat, Prendre Partit (R.
Hardwood) dir. Josep M. Pou, Shell (Albert Boronat) dir. Albert Boronat i Nicolas Chevallier, Boquitas
Pintadas (Manuel Puig) dir. Juan Pablo Miranda, A cielo abierto (David Hare) dir. Josep M. Pou,
Este no es un lugar adecuado para morir (Albert Boronat) dir. Judith Pujol, Litus (Marta Buchaca),
El Balneari (Marc Artigau) dir. Albert Prat i Llàtzer Garcia, El cant de la Gorgona (Albert Arribas),
Fuenteovejuna (adaptació Anna Maria Ricart) dir. Ricard Soler, Don Juan Tenorio (dir. Enric Cusí
i Joan Arqué), Fa una mica de Soroll (Romina Paula) dir. Albert Prat, Vamos a por Guti (Albert
Boronat) dir. Nicolas Chevallier, L’Ogret (Suzzane Lebau) dir. Ricard Soler, Opció B (Marc Angelet),
Buenos Aires (R. Spregelburg) dir. Ricard Soler, Molt soroll per res (dir. Oriol Tarrason), El mal de la
juventut (dir. Oriol Tarrason); Seguretat (Carles Mallol). En Televisió l’hem pogut veure a la sèrie
Com si fos ahir (TV3), a la sèrie Pop Ràpid (TV3/Moire Films) i a la pel·lícula La Bona Espera i 13
dies d’Octubre dirigides per Carlos Marqués-Marcet.

CONVERSA LITERÀRIA

MAHI BINEBINE I
MANUEL FORCANO
Conversa

DISSABTE 23 DE JULIOL | 19:30 | L’ALFOLÍ DE LA SAL | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

L’escriptor, pintor i escultor marroquí originari de Marràqueix Mahi

Manuel Forcano

marroquins actuals. La seva obra literària reflecteix els problemes

Mahi Binebine

Binebine (1959), és també un dels més prestigiosos novel·listes
socials més greus que afecten la riba sud de la Mediterrània com

les màfies, l’islamisme violent, la discriminació de les dones, la
Inscripció:
info@temproductions.com
Durada: 60’
Gratuït

immigració il·legal o la repressió política, entre les quals poden
citar-se Polen, La patera, El bufón del rey i la seva darrera novel·la El

carrer del Perdó (2020). La seva literatura de denúncia ha provocat
que hagi residit molts anys a l’estranger, però l’any 2002 va tornar al
Marroc, on se li han reconegut els mèrits artístics i literaris.

El seu traductor al català, el poeta Manuel Forcano, l’entrevistarà
Amb el suport de:

perquè desplegui davant nostre els angles secrets d’aquest creador

d’imatges i d’històries d’un novel·lista d’una tradició literària veïna,
enorme, espectacular, però molt desconeguda encara a casa
nostra.
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CONCERT

HABLA DE MÍ EN PRESENTE
Presentació Vivir más

DISSABTE 23 DE JULIOL | 21:30 | LA RIBA | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Habla de mí en presente, és un col·lectiu musical influït per

Rémi Pradère: violí

músics que el conformen, van anomenar el seu estil de vida, potser

Pau Balaguer: guitarra
Max Grosse Majench: veu
Blai Juanet: baix

Jona Hamann: bateria

l’escena techno de Berlín, ciutat on el grup va néixer. Aquests 6

encara més que la seva música, technorumba. Entre la tradició i
la modernitat, el techno i la rumba, la seva principal ambició és

delectar les ànimes i fer ballar els cossos. L’originalitat de la seva

música, la seva presència a l’escenari i la sinceritat de les seves
composicions són el que els ha garantit el seu èxit continuat.
Durada: 70’
Gratuït

Després de mudar-se de Berlín a Barcelona i de col·laborar
amb entitats com la International Business School de Barcelona,
la Fundació La Plana de Sta. Maria d’Oló i la Fundació Bauhaus

Dessau, aquest any serà el tret de sortida d’una nova etapa de la
banda gràcies al llançament del seu primer disc Vivir más.

El grup actuarà a l’escenari de La Riba, dintre el Festival Portalblau.

Un directe que no deixarà ningú indiferent.
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Idea original i direcció:
Francesca Lissia i Celso Pereira
Intèrprets:
Celso Pereira i Francesca Lissia
Produït per:
Celso Pereira, Francesca Lissia i
Companyia de circ “eia”
Música:
Micah Paul Hinson, Kepa
Junquera, Chango Spasiuk,
Sondeseu Amb els consells de:
Cristiano Della Monica
Col·laboracions artístiques:
Juana Beltran, Jose Luis
Redondo, John Paul Zaccarini,
Ivar Hecksher, Ingrid Esperanza,
Studium Canticum, Manu Vision
Barcelona, Federico Carta

CIRC

COMPANYIA
DE CIRC “eia”
Espera

DIUMENGE 24 DE JULIOL | 20:00
LA RIBA | L’ESCALA

Escenografia:
Celso Pereira i Francesca Lissia,
Campanacci Ditta Sulis, Julio
Pereira, Floc a Floc Creacions.
Amb els consells d’Slow Fusta and
Carpinteria i Restauración Peimar
Vestuari:
Olga Arizaga, Fabrizio Giannini.

Durada: 45’
Gratuït

Quan el límit entre l’escenari i el públic desapareix, l’espectacle es converteix en una ocasió per
compartir una experiència col·lectiva, on ens mirem a la cara amb desconeguts i ens escoltem a
través dels cossos.

Espera (Premi de la crítica de Catalunya 2017 al Millorespectacle de carrer) és un espectacle de
circ participatiu on el públic està convidat, de manera sensible i molt subtil, a viure de prop les

acrobàcies que succeeixen a escena. En una atmosfera que ens transporta a un lloc fora de temps,
conformat per gestos simples, els acròbates es converteixen en artesans del moviment i apareixen
paisatges perduts, plens d’expressions humanes i trobades sinceres.

Un espectacle gratuït a l’espai de La Riba a càrrec de la Companyia de circ “eia” dins el marc de
Portalblau.
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COMPANYIA DE
CIRC “eia”
L’any

2009

Celso Pereira i Francesca

Lissia van fundar juntament amb en
Fabrizio Giannini i l’Armando Rabanera la
Companyia de Circ “eia”. Després d’aquests

anys amb una intensa experiència artística
i humana, des de la Companyia de Circ

“eia” miren el futur amb excitació. Tot el que

han viscut fins ara ha estat summament
enriquidor i ha mostrat que les diferències
poden ser (i ho són amb seguretat) un
punt de partida extraordinari que afavoreix

el creixement personal i col·lectiu. Amb
Capas , la seva primera creació, van tenir

l’oportunitat de mostrar el seu treball
amb més de 150 actuacions arribant fins

a 12 països. Un públic molt heterogeni que
ha mostrat la seva sensibilitat davant el
discurs artístic de la companyia, basat

en l’honestedat i la humanitat de les arts
circenses. Els desitjos de continuar per
aquest camí els porten actualment a obrir
horitzons escènics i donar vida a dues

creacions de diferents formats: Espera,

espectacle de circ de carrer portat per

Celso i Frana, i inTarsi, espectacle d’interior
portat per Armando i Fabrizio.

EL CIRC COM
A LLOC DE TROBADA

El punt de partida de la Companyia de
Circ “eia” és la necessitat de l’ésser humà

d’ajuntar-se al voltant de quelcom comú.
Durant l’espectacle recorren, juntament

amb el públic, el camí que uneix el llenguatge

actual de la investigació acrobàtica amb
el llenguatge de les tradicions i rituals
populars. La sensibilitat es converteix en

una eina indispensable per connectar
amb la confiança de l’espectador convidat

a compartir i no obligat a participar en
quelcom que no vol.

DANSA

NORA BAYLACH
Òxid

DIVENDRES 29 DE JULIOL | 20:00
PL. VÍCTOR CATALÀ | L’ESCALA

FITXA ARTÍSTICA

Concepte, creació i interpretació:
Nora Baylach
Suport a la dramatúrgia:
Laia Nogueras
Acompanyament durant
la creació:
Arantza López Medina

“Et sentien cridar dos carrers enllà. Duies un sac a l’esquena

Mirada i acompanyament
escultòric: Laura Maresc

feix de tot. Et veia i em deia “En fas bo de la despresa, per

Residència artística i de creació:
Nau Ivanow, Arsènic espai de
creació

ple d’ampolles i papers per aproximar ses caigudes i fer-ne
fer-nos niu de tota brossa”.

Òxid és un espectacle de dansa contemporània que neix com
a acte inaugural de l’escultura Transformador del Temps,

de Manel Batlle, a la ciutat de Granollers. A posteriori, es
descobreix el lligam entre quatre generacions diferents que,
gràcies a la figura del drapaire, es narren i es teixeixen entre

elles. Més enllà del plantejament escènic, aquesta proposta
abraça les ganes de transformar un espai físic mitjançant la

recerca d’un paisatge àrid. El retrobament generacional serà
el desencadenant d’una oxidació a escena.

Composició musical i espai sonor:
Non Jambi, Tiger Menja Zebra
Vídeo: Ignasi Castañé, Tina Riera
Fotografia: Henar Bengale, Sarah
Riera

Agraïments: Nau Ivanow, Carme
Batlle, Manel Baylach, Angie
Hinojosa, Edurne Salas, Jou Serra i
Aina Juanet

Durada: 40’
Gratuït
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NORA
BAYLACH
Ballarina, creadora, docent de dansa contemporània i fotògrafa en arts escèniques, formada fora
dels marges acadèmics institucionals. Comença la seva trajectòria professional com a intèrpret

formant part de la Producció Nacional de Dansa de Catalunya, coreografiada per Thomas Noone i

Roser López Espinosa. Des de llavors, estableix un vincle estret amb Roser López Espinosa, formant
part dels espectacles Novembre, Trama i Cometa.

Al mateix temps, ha treballat en diferents companyies i artistes independents com La Taimada,
Ana Borrosa, Laia Santanach, Animal Religion, entre altres projectes i creadores.

Com a creadora, encara des de 2016 diferents encàrrecs de petites produccions, desenvolupant
Madre al Teatre Auditori de Granollers, T-shirt, T-shit, Texit, inaugurant el nou Centre d’Arts
en Moviment de Roca Umbert, fda. i Òxid, part escènica de l’obra pòstuma de Manel Batlle,
Transformador del temps.

Organitza

Col·laboradors

Patrocinadors

Amb el suport de

Mitjans oficials

El Festival dona suport a

CONCERT

DAFNÉ KRITHARAS
Presentació Varka

DISSABTE 30 DE JULIOL | 21:00 | JARDÍ CLOS DEL PASTOR | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Nascuda el 1992 a París, de pare grec i mare francesa, la inspiració de

Paul Barreyre:

Va créixer amb el so de cançons judeo espanyoles i va estar molt

Dafné Kritharas: veu
guitarra i veu

Dafné Kritharas es descobreix a la cruïlla del món oriental i occidental.
influenciada per La Rebétiko, l’estil de música tradicional grec en què
el cant s’imposa com un segon vent.

Durada: 70’
Preu: 24 €

Dafné Kritharas canta amb naturalitat, per instint i amb tota la

seva força. Adepta a la transmissió de cançons per tradició oral i a
l’encreuament d’estils, ha viatjat pels Balcans, Grècia i Anatòlia fins a
les fronteres de Síria per absorbir-se de cançons en diversos idiomes,
en viatges musicals. Canta en grec, espanyol, francès, bosnià i turc,

sintonitzant amb els viatges i els descobriments que comparteix amb
el guitarrista i compositor Paul Barreyre.

L’artista actuarà per primera vegada al país i ho farà al Jardí Clos del

Pastor, dins el Festival Portalblau, presentant el seu disc Varka. Un

recull de cançons lligades a l’experiència de l’exili i el desarrelament.
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POESIA

MÍRIAM CANO
Bluets

DIUMENGE 31 DE JULIOL | 21:00 | JARDÍ CLOS DEL PASTOR | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA
Míriam Cano

Blau, de l’anglès blue, que vol dir tristesa. Bluets (l’Altra Editorial, 2021).

Els blauets, una petita flor, retalls de blau i de dol. El Blau obsessiona
l’escriptora nord-americana Maggie Nelson, que desgrana, en aquest

Durada: 50’
Preu: 15 €

conjunt de textos breus, la seva relació amb aquest color, però també

ens explica, d’una manera íntima i descarnada el desamor que està
travessant. La traductora al català de Bluets, Míriam Cano, ens en dirà

en veu alta una selecció de fragments, que aniran des del lapislàtzuli
fins al dolor de la pèrdua i l’enyor.

Míriam Cano ha publicat els poemaris Buntsandstein (Viena, 2013),

guanyador del premi Martí Dot 2012, Ancoratge (Terrícola, 2016) i

Vermell de Rússia (la Breu Edicions, 2020). També és autora del conte
La Comuna de París, dins el volum conjunt Cremen Cels (la Breu

Edicions, 2017) amb Martí Sales i Antònia Vicens. Ha traduït una selecció

de poemes d’Emily Dickinson (Bèsties 15. Dickinson, Edicions Poncianes,
2017) i Cartes a un Amic Alemany, d’Albert Camus (Lleonard Muntaner

Ed., 2019). Ha col·laborat en diversos mitjans culturals catalans com

a articulista i periodista literària i forma part del claustre de l’Escola
Bloom, on imparteix els seminaris de lectura i creació poètica.
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CONCERT

BETH I LAURA ANDRÉS
Presentació Natural Women

DIVENDRES 5 D’AGOST | 21:00 | MAR D’EN MANASSA | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Beth Rodergas i Laura Andrés van viure l’explosió de la seva popularitat

Laura Andrés: piano

fa dos anys que es van conèixer en un plató de Televisió un 8M. Fruit

Beth Rodergas: veu

gràcies a ‘Operación Triunfo’, en èpoques diferents, però no va ser fins

d’aquesta casualitatneix una història musical anomenada Natural
Durada: 60’
Preu: 23 €

Women.

Natural Women és un homenatge, un viatge sonor de dones
meravelloses que van brillar (i encara ho fan) en forma de música
i cançons. La cantant Beth i la pianista Laura Andrés s’uneixen per

abraçar aquest univers, versionant d’una manera honesta i personal,
un repertori ple de dones valentes, artistes talentoses que sovint no ho
van tenir tan fàcil com nosaltres. Un disc de dones versionant a altres

dones, temes memorables en la veu i el piano de dues de les artistes
més apreciades a casa nostra.

Actuaran en directe presentant els temes d’aquest magnífic treball
discogràfic a l’espectacular escenari de la Mar d’en Manassa.
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RAMON MIRABET
Presentació Free

DISSABTE 6 D’AGOST | 21:00 | MAR D’EN MANASSA | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Ramon Mirabet: veu i
guitarra

Mario Ruiz: percussió,
guitarra i cors

Guillem Callejón: guitarra
Ana: violí

Ramon Mirabet presentarà al Festival Portalblau les cançons del
seu quart disc Shining Light. Després de dos anys de silenci, l’artista

torna amb més força que mai, publicant el que serà el seu disc més

personal, madur i introspectiu. La seva veu trencada, amb matisos que
dibuixen un univers forjat per molts quilòmetres de vivències i la seva
energia, fan que ningú es vulgui perdre els seus directes.

Òscar Ferret: teclats

Shining Light ha estat compost després d’experiències de recerca

Jordi Mestres: contrabaix

pel músic. Una aventura on l’artista ha recorregut nombroses ciutats

Dídac Fernández: bateria

Durada: 70’
Preu: 25 €

personal com el confinament i la Gira del Mar, aventura musical ideada

del litoral mediterrani a bord d’un veler històric, compartint música

i duent a terme accions sostenibles a les nostres costes. Aquesta
inspiradora travessia deixarà empremta gràcies a un documental
signat per la reconeguda productora Kanaki Films.

Ramon Mirabet, un dels artistes més destacats del panorama musical

actual, actuarà a la Mar d’en Manassa per oferir un dels directes més

potents i plens de força que hi ha a casa nostra. Un concert imperdible!
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CONCERT

GIO SYMPHONIA amb Marc Timón
Clàssics del cinema

DIUMENGE 7 D’AGOST | 21:00 | MAR D’EN MANASSA | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

GIO Symphonia (formació
de cambra amb 10 músics):
interpretació
Marc Timón: direcció
musical i arranjaments

Com sonaria el gran simfonisme de les bandes sonores més famoses
de la història passat pel sedàs de la música de cambra? On es troba la

frontera entre les etiquetes de la música cinematogràfica i de la música
clàssica? Com sonen les cèlebres melodies que han marcat moments

inoblidables de la nostra vida dutes del so grandiós orquestral al so
íntim i personal de deu solistes?

La GIO, l’orquestra simfònica de Girona, presenta aquest concert que
Durada: 90’
Preu: 25 €

representa un viatge a través de la història del cinema, des de la
nostàlgia dels clàssics en blanc i negre fins a l’èpica de la ciència-

ficció més actual, amb una narració entre blocs musicals que ens

desvelarà anècdotes i interioritats del món de Hollywood, de la mà del
director i arranjador de l’espectacle, Marc Timón.

Star Wars, Indiana Jones, ET, Harry Potter, El Padrino, Psicosis,

Casablanca, La vida es bella, La lista de Schindler... Un viatge musical

a través de la història del cinema que es podrà gaudir a la Mar d’en
Manassa.
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CLARA PEYA
Perifèria

DILLUNS 8 D’AGOST | 21:00 | MAR D’EN MANASSA | L’ESCALA
FITXA ARTÍSTICA

Clara Peya: piano i
electrònica

Enric Verdaguer: veu

Vic Moliner: baix elèctric
i electrònica
Didak Fernández:

bateria electrònica

L’univers de Clara Peya s’inspira aquest cop en els espais de pas, en

els marges, en allò que no han volgut que mirem. Les perifèries reals i

emocionals que genera un sistema hostil que no ens abraça a totes. Els
perímetres que emmarquen i classifiquen el normatiu i les necessitats

de dinamitar-ho tot per habitar un nou espai sense límits. Costa
encaixar en una societat que veu la diferència com una amenaça i se

centra a perpetuar els privilegis i zones de confort de cadascuna; la
Clara ens proposa posar la mirada en aquests “no-llocs”, espais buits,
buidats. Un viatge a les fronteres també del so, a través d’un estil pop

Durada: 80’
Preu: 23 €

amb electrònica minimalista i amb una clara aposta pel so de piano

de paret amb sordina com una opció estètica que respon també a
una opció política: donar espai al que s’ha arraconat, menystingut.

Un nou repertori de cançons profundes i compromeses combinades

amb passatges instrumentals d’un pianisme magnètic. El baix elèctric,

la bateria i l’electrònica completen cada cançó de forma crua i
preciosista, recreant aquests espais de trànsit on cada petit detall és
tan intens com imprescindible.

La pianista i compositora Clara Peya presentarà a la Mar d’en
Manassa el seu onzè àlbum Perifèria dins la programació del Festival
Portalblau.
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TEATRE-MÚSICA

Elvira Prado-Fabregat, Carles Viarnès,
Míriam Encinas-Laffite i Laia Fortià
FITXA ARTÍSTICA

Dramatúrgia, direcció i
intèrpret:
Elvira Prado-Fabregat
Composició, direcció
musical i músic:
Carles Viarnès

Músics: Míriam EnvinasLaffitte i Laia Fortià
Ajudant de direcció:
Roser Casamayor

Coreografia i moviment
escènic: Laura Vilar
Ajudant de direcció:
Muricio Sierra

Durada: 90’
Preu: 15 €

Amb el suport de:

FESTIVAL PortalBlau

Més lloc per a la fosca - Capítol 1: Natura
DIMECRES 10 D’AGOST | 21:00
CLAUSTRE | MAC- EMPÚRIES

Més lloc per a la fosca’ (Capítol 1: Natura) és un espectacle electrònic

d’arrel –i de terror– basat en ‘Solitud’. És un espectacle tant poètic
com transgressor; amb veus d’arxiu interactuant en escena a través
d’un sampler; en format immersiu (amb els intèrprets entre el públic);
i ideat per fer en espais singulars. Amb unes línies de pensament molt

marcades: des de l’ecofeminisme i posant el focus en el diàleg passat-

present. I amb un lema sobre la violència de gènere clar: tota cosa
estada deixa senyal.

L’artista i investigadora en performance studies Elvira Prado-Fabregat

estudia la relació entre la tradició oral i l’univers mític que va construir
Víctor Català. Es tracta d’una recerca a quatre mans amb el pianista i
compositor Carles Viarnès.

El Claustre del MAC-Empúries serà l’escenari escollit per dur a terme
aquesta actuació.
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CONCERT

TEXAS

Presentació Hi

DIJOUS 11 D’AGOST | 22:00 | FÒRUM ROMÀ | MAC- EMPÚRIES
FITXA ARTÍSTICA

Sharleen Spiteri: veu i
guitarra

Johnny McElhone: baix

Eddie Campbell: teclats

Tony McGovern: guitarra
Cat Myers: bateria

Després de l’èxit de la seva anterior gira, que va condicionar la sortida

del seu disc, Jump on Board, Texas torna als escenaris per presentar
Hi. El seu desè treball d’estudi que commemora el 30è aniversari del
seu àlbum de debut, Southside.

Aquest disc és el resultat de mirar al passat amb els ulls posats
fermament en el futur on el grup demostra la seva maduresa artística.
Un disc que compta amb col·laboracions molt especials, com la de

Clare Grogan, cantant de Alteret Images, fent el duet en la cançó Look
Durada: 70’
Preu: 50 €

what you’ve done, o la de Richard Hawley, exmembre de Pulp, en la
cançó Dark.

En aquest concert, únic a Catalunya aquest estiu, la banda escocesa

ens presentarà en directe els nous temes d’aquest nou disc, Hi, Mr. Haze,
Monstar... a més de comptar amb tots els seus grans èxits. Cançons

que no han deixat de sonar en tot aquest temps i que no faltaran al set
list del seu concert a l’Escala.

El Fòrum Romà d’Empúries, dins el marc del Festival Portalblau,
acollirà la gira de Texas en un concert únic al país, on es podrà gaudir
de les cançons més mítiques de la banda en un entorn ple d’història.
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CONCERT

STAY HOMAS
Presentació Here2play

DIVENDRES 12 D’AGOST | 22:00 | FÒRUM ROMÀ | MAC- EMPÚRIES
FITXA ARTÍSTICA

Stay Homas van enamorar milions de persones de tot el món,

Rai Benet

Sanz o Michael Bublé, i establint-se com una de les bandes emergents

Klaus Stroink
Guillem Boltó

Arnau Figueres
Kquimi Saigi

guanyant el reconeixement d’artistes com Pablo Alborán, Alejandro
més consolidades del panorama musical. L’any 2020 van publicar

Desconfination, una mixtape amb una selecció de cançons del

confinament. I aquell mateix any, van presentar el seu primer treball

discogràfic, Agua. Un any després el grup fa el salt de la terrassa als
escenaris i inicia una gira internacional.
Durada: 70’
Preu: 26 €

Aquest any el grup fa un pas endavant i crea el seu propi segell
discogràfic, Cukileo Records, de la mà de Halley Records, i publiquen

Here2play. Un recopilatori de sis cançons que van néixer en el terrat de
la seva casa i que cobren vida en format digital amb col·laboracions
de Rubén Blades, Manu Chao, Juanito Makandé i Vic Mirallas.

Amb una exquisida producció i en format quintet, el directe de Stay

Homas deixa empremta en la memòria i el cor de la gent que el gaudeix.
El grup actuarà per primera vegada al Fòrum Romà d’Empúries, dins
de la programació del Festival Portalblau.
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ELS CATARRES
Presentació Diamants

DISSABTE 13 D’AGOST | 22:00 | FÒRUM ROMÀ | MAC- EMPÚRIES
FITXA ARTÍSTICA

L’escena musical actual dels Països Catalans no es podria entendre

Joan Riera: acordió i

música festiva del pop nacional, aconseguint fites històriques que han

Roser Cruells: contrabaix
guitarra

Èric Vergés: veu

sense Els Catarres. La banda és responsable del ressorgiment de la
marcat un abans i un després en la música catalana contemporània.

Els Catarres han estat la primer grup en actiu que ha exhaurit les 4.600
localitats del Sant Jordi Club oferint un concert en solitari i també el

primer en exhaurir l’aforament de 7 sales de Barcelona en menys de
dues setmanes. I per si no fos poc, han estat guardonats amb un disc
Durada: 70’
Preu: 26 €

d’or per les seves vendes discogràfiques.

Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; un gran cap de

cartell. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el grup debuta en
el món literari i presenta el seu cinquè disc d’estudi, Diamants (Halley
Records).

Sens dubte, aquest any serà l’any de Els Catarres i la cita al Fòrum
Romà d’Empúries, dins de la programació del Festival Portalblau serà
imperdible.
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Helena Bagué Vilà: Jana
(cantant i actriu)
Pau Oliver Bover: bateria
Siddartha Vargas Martínez:
Pau (guitarra, actor cantant)
Tomàs Pujol Pérez: baix
Mercè Munné Parera: Juna
(titellaire i cantant)
Joni Ripoll Moreno: trombó
Albert Dondarza Roca: piano,
violí i serra
Marc Usano Pujol: disseny so
Dani López Pradas: saxo,
sintetitzador, guitarra i piano
Sergi Torns Martínez: disseny
llums

ESPECTACLE FAMILIAR

EL POT PETIT

Gira Vull cantar i Vull ballar
DIUMENGE 14 D’AGOST | 20:00
FÒRUM ROMÀ | MAC- EMPÚRIES

Ariadna Gispert: trompeta
Dani López Pradas:
composició musical
Carme Puigdevall Plantés:
vestuari
Durada: 70’
Preu: 15 €

El Pot Petit arriba al Portalblau i ho fa amb la gira Vull cantar i Vull ballar. Tota una declaració

d’intencions. Un espectacle molt festiu que combinarà la música i els titelles amb els millors temes

dels seus discos. El Fòrum de la ciutat romana d’Empúries serà el marc escollit on petits i grans
passaran una molt bona estona. Amb més de 15.000 còpies venudes, 600 concerts, milions de

visualitzacions al seu canal de YouTube i nombrosos seguidors a les xarxes socials, El Pot Petit és
un dels grups de referència dins l’àmbit de la música per a públic familiar. Tots els seus treballs
discogràfics han tingut una molt bona acollida i han aconseguit que les seves cançons formin part
del dia a dia de moltes famílies.

SINOPSI: En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus amics a prop no saben què fer!
Cantant i ballant els aniran retrobant. Qui serà el primer en sortir a fer-los bellugar sense parar? El
mico? Els pirates Rodamons? El Drac Rac? Sigui qui sigui segur que els farà cantar i ballar com mai!
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ARA MALIKIAN

The Ara Malikian World Tour

DILLUNS 15 D’AGOST | 22:00 | FÒRUM ROMÀ | MAC- EMPÚRIES
FITXA ARTÍSTICA

Ara Malikian és un violinista espanyol d’origen libanès i ascendència

Iván “Melón” Lewis:
pianista

que va haver de viure durant la guerra civil libanesa. La gira 15, una de

Ara Malikian: violinista

Iván Ruiz Machado: baix

Georvis Pico Milán: bateria
Dayan Abad: guitarra

armènia. Ben aviat es va reconèixer el seu talent, tot i les circumstàncies

les més grans dels darrers anys, va ser un èxit de públic i crítica amb
més de 175.000 espectadors i més de 150 concerts. Després de la seva

última gira Petit Garage, transformació de la seva gira anterior Royal

Garage en un espectacle de piano i violí, amb què va recórrer el món,
torna ara amb The Ara Malikian World Tour.

Malikian defineix la seva nova gira com “el resultat de veure créixer

el meu fill, del meu creixement al seu costat, son tots aquests sons i
melodies que intenten donar forma al que he sentit i m’ha inspirat ell
Durada: 90’
Preu: 45 €

i de la vida a través d’ell. Una trobada amb el nen que no vaig poder

ser i hauria somiat ser. És un homenatge a aquests éssers que són tan
lliures com un ocell lliure”.

L’artista torna al Festival Portalblau, i aquest cop actuarà a l’escenari
del Fòrum Romà d’Empúries, amb un nou espectacle després de
recórrer el món.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

MEDFOTO 2022
El mar i les persones

DEL 5 D’AGOST AL 4 DE SETEMBRE 2022 | CLUB NÀUTIC L’ESCALA
El mar, i en especial el Mediterrani, formen part de l’essència de l’Escala des dels seus orígens. És

cultura i història; un medi de treball i d’esbarjo per a l’home i l’hàbitat de milers d’espècies d’animals
i vegetals que configuren el seu paisatge tan especial. Valors que han de conviure pel present i per
les futures generacions.

Aquesta exposició neix de la iniciativa de Fundació Alivei Club Nàutic l’Escala, creadors del
MedFoto, el primer Concurs de Fotografia de la Mediterrània i mostra la selecció de les 43 propostes

finalistes del concurs. 43 maneres de veure i entendre la relació entre el mar i les persones amb la
sostenibilitat com a clau per al seu futur.

Visita l’exposició fotogràfica: El mar i les persones i descobreix les 43 imatges finalistes de la
segona edició MedFoto, el primer Concurs Internacional de Fotografia del Mediterrani!

Un recorregut per les 43 millors imatges que reflecteixen les interpretacions dels seus autors
sobre la relació de les persones i el mar.
ACCÉS GRATUÏT

HORARI: de 9 a 13 h i de 16 a 19 h
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ESCENARIS
L’edició 2022
FESTIVAL PORTALBLAU
presenta més
escenaris que mai.
Portalblau és un festival únic. Referent en el circuit dels festivals que es
fan arreu del país. Singular per la bellesa de l’entorn que l’acompanya i
pels escenaris on es fan les activitats culturals. Tots ells espais d’alt valor
i interès patrimonial.

El meravellós escenari de la Mar d’en Manassa, un autèntic balcó amb les
vistes posades a la Mediterrània; l’imponent Fòrum de la ciutat romana

d’Empúries, històric punt de trobada ple de vida i centre neuràlgic de
la ciutat romana; l’Alfolí de la Sal, edifici històric del s. XVII declarat Bé

cultural d’interès nacional; o el Jardí Clos del Pastor, edifici declarat

Bé Cultural d’Interès Local. I fins a un total de nous espais, tot ells punts
emblemàtics del municipi de l’Escala.

Tots aquests espais narren la importància del llegat històric del qual

som hereus. La importància del paisatge com a part indispensable en

l’evolució social i cultural. La porta d’entrada de la cultura grega i romana
a la península Ibèrica. La riquesa de la cultura mediterrània com a resultat
de l’intercanvi constant.

En aquesta edició el Festival presentarà més escenaris que mai. Tots ells
singulars, de gran bellesa i plens d’història.

L’ESCALA
L’Escala és una de les poblacions més atractives i singulars de la Costa Brava. Disposa d’un

ric patrimoni bastit al llarg dels segles: des de la necròpolis dels primers pobladors a Vilanera,
passant per les ciutats grega i romana d’Empúries, l’Alfolí de la Sal i el Jardí Clos del Pastor, sense
oblidar el patrimoni marítim i pesquer i el llegat de l’escriptora Víctor Català.

El Festival ha escollit com a escenaris diferents espais d’interès patrimonial. Edificis, monuments i

espais significatius de l’Escala i Empúries que parlen de la història, de la vida i dels valors d’aquesta
vila marinera.

L’ALFOLÍ DE LA SAL

LA RIBA

L’Alfolí de la Sal és un edifici històric construït a

L’espai de La Riba neix a mitjans del segle XX,

de sal i d’altres mercaderies que arribaven per

aquells moments situat a la Platja, al centre

Carrer Alfolí, 6 | L’Escala

finals del segle XVII. Va ser el gran magatzem
mar quan la sal era monopoli reial. Des d’aquest

edifici, la sal era distribuïda cap a la resta de

poblacions de l’interior de Catalunya. L’Alfolí

va ser l’impulsor del creixement econòmic i
demogràfic de l’Escala al segle XVIII. L’edifici,

declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, és
un important punt d’irradiació cultural, amb

sales d’exposicions i concerts i un museu per
conèixer la història local.

La Riba | L’Escala
percobrir les necessitats del port pesquer, en

del nucli antic. Amb el trasllat del port a la
seva ubicació actual i l’aparició del turisme, la

Riba passa a convertir-se en un aparcament
a primera línia de mar, fins que el 2015 s’inicia

la reforma del front marítim del nucli antic,
que fa que aquest espai sigui una gran zona

pel als vianants i un excel·lent escenari o fer-hi
accions culturals, com per exemple algunes de
les actuacions del Festival Portalblau.

MAR D’EN MANASSA

JARDÍ CLOS DEL PASTOR

D’entre els mil i un racons que amaga el litoral

Casa i jardí que Antònia Bartomeu i Baró, de

més preuats. Ofereix unes vistes úniques i de

(Víctor Català) en reconeixement a la seva

Ronda Mar d’en Manassa s/n | L’Escala
de l’Escala, la Mar d’en Manassa és un dels

gran valor natural. Si el dia és clar, es pot veure
Empúries i la Badia de Roses, que forma part
del club de les Badies Més Belles del Món, un

reconeixement que només han obtingut 43
badies d’arreu del món. La Mar d’en Manassa

és l’espai escollit pel Festival Portalblau per

realitzar alguns dels concerts. A la caiguda
del sol s’obren les portes al públic. Una hora

màgica on els colors tenyeixen el paisatge,

dibuixant autèntiques obres d’art i experiències
úniques.
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Passeig Lluís Albert, 11 | L’Escala

Reus, va donar a l’escriptora Caterina Albert
activitat literària. Des de 1975 el seu nebot Lluís
Albert el tingué obert al públic com a Museu-

Arxiu Víctor Català. L’edifici, declarat Bé Cultural
d’Interès Local, és ara propietat de l’Ajuntament
de l’Escala i es troba en fase de rehabilitació,

restauració i museïtzació. Actualment es pot
visitar el jardí modernista en el marc de la ruta
Víctor Català organitzada des del Museu de

l’Escala que ha dirigit la rehabilitació, restauració

i museïtzació per a mostrar gran part del fons
Víctor Català.
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PLAÇA VÍCTOR CATALÀ
Plaça Víctor Català | L’Escala

La plaça està dedicada a Caterina Albert i

Paradís (l’Escala, 1869-1966) coneguda amb
el sobrenom de Víctor Català, una de les

escriptores catalanes més importants de tots
els temps, autora d’obres cabdals com Solitud.

A la plaça hi ha algunes cases d’interès, com la
Fonda o can Sureda, d’inicis del segle XX.

MURALLA GREGA
Durant la primera meitat del segle VI aC,
els comerciants grecs originaris de Focea
s’establiren

sobre

un

petit

promontori

estratègicament situat a l’extrem sud del golf
de Roses, la Palaia Polis.
La ciutat grega

d’Emporion va créixer més

tard al sud de l’antiga badia natural, tot

esdevenint un enclavament portuari amb un
paper clau en el comerç grec a l’occident de la

CAMP DE LES AROMES
Emporarom - Aromes de l’Empordà
Camí Vell a les Corts, S/N | l’Escala

El Camp de les Aromes és un espai per
descobrir. És una immersió en un entorn únic
de plantes aromàtiques i medicinals en el cor

de l’Empordà. En la visita, els seus responsables
gent compromesa amb la terra, ofereixen

Mediterrània. L’any 218 aC el port emporità va
ser utilitzat com a punt d’entrada a península

per a les tropes romanes en la seva lluita
contra l’exèrcit cartaginès i d’ençà aquest
moment l’antiga ciutat grega va esdevenir

també porta d’entrada de la cultura romana
en aquest territori.

La Muralla de la ciutat grega d’Empúries
formava part del sistema defensiu de la ciutat.

al visitant una experiència vivencial, plaent i

divertida amb propostes diverses i pensades

per a totes les edats. Pas a pas i després d’un

passeig sensorial entre les plantes, s’expliquen
les seves característiques i utilitats a través
de diferents activitats com l’elaboració de

begudes aromatitzades, tallers culinaris amb

plantes i flors autòctones i tot de tallers lligats

en el moment òptim de cada planta, per poder
gaudir de la natura en aquest espai únic.

CLAUSTRE DEL MUSEU
Un altre dels espais escollits enguany pel

Festival Portalblau ha estat el claustre de
l’edifici que acull els espais museístics i els

serveis de la seu del Museu d’Arqueologia de
Catalunya a Empúries. Un edifici construït
sobre l’antic convent servita de Santa Maria

de Gràcia, fundat el 1606 sobre una ermita
ja existent i abandonat el 1820 a causa de la

FÒRUM ROMÀ
El Fòrum Romà (s. I aC-II dC), centre polític,

religiós i econòmic on s’aixecaven els principals
edificis públics de la ciutat (la basílica, la

cúria i el temple capitolí) serà l’escenari que

acollirà els concerts de gran format del Festival
Portalblau.

Un espai especialment escollit on entorn, art i
música fan possibles nits màgiques d’estiu.

FESTIVAL PortalBlau

desamortització.

Pocs anys més tard de l’inici de les excavacions,

l’any 1914, començaren les obres de construcció

del primer edifici del Museu, projectat per J. Puig
i Cadafalch sobre les restes de l’antic convent.

Amb els anys, les instal·lacions del Museu
s’ampliaren en diverses etapes per poder

mostrar les troballes més rellevants que avui
formen part de les col·leccions del Museu
d’Arqueologia de Catalunya a Empúries.
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MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA - EMPÚRIES
Avinguda Puig i Cadafalch s/n | L’Escala

Davant el mar Mediterrani, en un paratge natural d’excepcional bellesa, descansa el conjunt

arqueològic d’Empúries, que forma una de les seus del Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC).
Un dels escenaris més privilegiats de la nostra història. Porta d’entrada de la cultura grega i romana

a la península Ibèrica, Empúries és l’únic jaciment arqueològic de la península Ibèrica on conviuen
les restes d’una ciutat grega amb les d’una ciutat romana.

“I és que Empúries és un lloc sagrat, una de les arrels més profundes del país —un paisatge que

físicament és com un altre paisatge, però que no és com un altre paisatge, és el paisatge del nostre

passat més reculat, d’un moment de la nostra història que incita a la nostra imaginació i, per tant, el
nostre instint de llibertat d’una manera vivíssima. Potser Empúries és la nostra obscura estratificació
ancestral, és el nostre paradís perdut —un paradís naturalment modest, com correspon a la nostra

manera d’entendre la vida, vagament entrevist, per dintre de la vaguetat, poblat d’alguna forma
esvelta i amable.” Josep Pla, De l’Empordanet a Andorra (dins OC, vol. 9)
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INFORMACIÓ
GENERAL
A continuació
tota la informació
relacionada amb
el Festival.
VENDA D’ENTRADES
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

PORTALBLAU.CAT

VENDA D’ENTRADES

Les entrades per al Festival Portalblau es poden adquirir a través de la pàgina web portalblau.cat
DATA

ACTUACIÓ

ACTIVITAT

ESPAI

PREU

INICI

26/03

AGNÈS ALGUERÓ

CONCERT

ALFOLÍ DE LA SAL

12 €

20:00

30/04

SEXTET GERIÓ

CONCERT

ALFOLÍ DE LA SAL

15 €

20:00

14/05

ANNA ANDREU

CONCERT

ALFOLÍ DE LA SAL

18 €

21:00

18/06

POL BATLLE AMB RITA PAYÉS

CONCERT

ALFOLÍ DE LA SAL

12 €

21:00

02/07

CANVI CLIMÀTIC I FUTUR SOSTENIBLE

XERRADA

ALFOLÍ DE LA SAL

GRATUÏT

19:30

09/07

AMER KABBANNI (CIA 104º)

DANSA

MURALLA GREGA-MAC

12 €

20:30

22/07

LICAÓ. APOLOGIA DEL DESIG

TEATRE

CAMP DE LES AROMES

12 €

20:30

23/07

MAHI BINEBINE I MANUEL FORCANO

CONVERSA

ALFOLÍ DE LA SAL

GRATUÏT

19:30

23/07

HABLA DE MÍ EN PRESENTE

CONCERT

LA RIBA

GRATUÏT

21:30

24/07

COMPANYIA CIRC “eia”

CIRC

LA RIBA

GRATUÏT

20:00

29/07

NORA BAYLACH

DANSA

PLAÇA VÍCTOR CATALÀ

GRATUÏT

20:00

30/07

DAFNÉ KRITHARAS

CONCERT

JARDÍ CLOS DEL PASTOR

24 €

21:00

31/07

MÍRIAM CANO

PENSAMENT

JARDÍ CLOS DEL PASTOR

15 €

21:00

05/08

BETH i LAURA ANDRÉS

CONCERT

MAR D’EN MANASSA

23 €

21:00

06/08

RAMON MIRABET

CONCERT

MAR D’EN MANASSA

25 €

21:00

07/08

GIO SYMPHONIA

CONCERT

MAR D’EN MANASSA

25 €

21:00

08/08

CLARA PEYA

CONCERT

MAR D’EN MANASSA

23 €

21:00

10/08

MÉS LLOC PER A LA FOSCA

TEATRE

CLAUSTRE - MAC

15 €

21:00

11/08

TEXAS

CONCERT

FÒRUM ROMÀ-MAC

50 €

22:00

12/08

STAY HOMAS

CONCERT

FÒRUM ROMÀ-MAC

26 €

22:00

13/08

ELS CATARRES

CONCERT

FÒRUM ROMÀ-MAC

26 €

22:00

14/08

EL POT PETIT

CONCERT

FÒRUM ROMÀ-MAC

15 €

20:00

15/08

ARA MALIKIAN

CONCERT

FÒRUM ROMÀ-MAC

45 €

22:00

AGO-SET

EXPOSICIÓ MEDFOTO 2022

FOTOGRAFIA

CLUB NÀUTIC L’ESCALA

GRATUÏT

-

Els nens i nenes de 0 a 3 anys tenen l’accés gratuït sempre que NO ocupin seient.
Els menors de 16 anys només podran accedir al recinte acompanyats del seu pare, mare o tutor
legal autoritzat. És imprescindible dur signada l’autorització (disponible al web del Festival).
L’organització no es responsabilitza de les compres que no es realitzin en els canals oficials.
No hi haurà taquilla física. La compra d’entrades al mateix moment de l’espectacle es podrà fer en
línia, tal com es compra l’entrada anticipada i amb els mateixos criteris i condicions.
L’organització es reserva el dret de fer canvis en la gestió de l’esdeveniment per poder seguir la
normativa COVID.
Per a qualsevol dubte podeu escriure a info@temproductions.com

FESTIVAL PortalBlau
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PREGUNTES FREQÜENTS
HI HAURÀ SERVEI DE BAR ?
A les activitats programades a la Mar d’en
Manassa i al Fòrum Romà d’Empúries hi

haurà servei de bar i una zona village. No
està permesa l’entrada de beguda ni menjar

ON APARCAR?

• A les activitats programades al MACEmpúries:

- Pels espectacles programats al Fòrum

en els recintes.

Romà

En la resta d’espais NO hi haurà servei de

pàrquing serà gratuït.

bar.

es

podrà

aparcar

a

l’interior

del recinte arqueològic d’Empúries. El
- A les activitats programades a la

L’ACTUACIÓ SERÀ DE PEU
O ASSEGUT?
• A les activitats programades a l’Alfolí de la
Sal, al Jardí Clos del Pastor, a la Plaça Víctor
Català, al Camp de les Aromes, a la Muralla

Muralla Grega i al Claustre del Museu els

assistents hauran d’aparcar al pàrquing
situat a l’exterior del jaciment i entrar pel
centre de recepció de visitants.

• A les activitats programades a L’Escala:

Grega i al Claustre del MAC-Empúries, el

- Serà necessari cercar el pàrquing públic

són seients numerats.

els espectacles.

públic podrà seure per ordre d’arribada. No

o privat més proper als espais on es facin

• A les activitats programades a La Riba no

La manera com ens movem és determinant

es posaran cadires.

• Als concerts programats a la Mar d’en
Manassa els seients seran numerats.

• Als concerts programats al Fòrum Romà
d’Empúries:

- Els concerts de Texas, Stay Homas i
Els Catarres seran a peu dret.
- Els concerts de El Pot Petit i Ara
Malikian els seients seran numerats.

ON ALLOTJAR-SE?

per a la qualitat de vida de les persones. Per
aquest motiu, moure’s de manera sostenible

contribueix en la millora de la qualitat de

l’aire i en la lluita contra la contaminació.
Per això, des del Festival Portalblau us demanem que, sempre que sigui possible, els
desplaçaments es facin a peu o en mitjans

de transport no contaminants. D’aquesta
forma s’estarà contribuint a tenir un aire més
net i saludable.

L’Escala és una destinació de turisme que

TELÈFONS I ADRECES D’INTERÈS

fer per a tota la família i per tots els gustos i

• OFICINA DE TURISME DE L’ESCALA
+34 972 77 06 03 - turisme@lescala.cat

ofereix una gran diversitat de propostes a
necessitats.

visitant l’Oficina de Turisme de l’Escala, es

• MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
(MAC-EMPÚRIES)
+34 972 77 02 80

d’allotjaments, com del teixit comercial de

• INFORMACIÓ GENERAL:
info@temproductions.com

A través del web visitlescala.com o bé
pot trobar informació de gran utilitat, tant
què disposa.
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VALORS I
COMPROMÍS
SOCIAL
Portalblau
és un festival
compromès
AMB LA SOCIETAT
AMB LA CULTURA
AMB EL MEDI AMBIENT

PORTALBLAU.CAT

VALORS I COMPROMÍS SOCIAL
La cultura és un dels elements clarament definitoris de la raça humana. La música i l’art, en
totes les seves expressions, són elements necessaris, imprescindibles i molt efectius en la

transmissió dels valors humans. Els agents que intervenen en l’organització de festivals tenen

una oportunitat per dur a terme aquesta tasca. Una tasca que manifesta la importància de la
cultura com a element de cohesió social.

El Festival Portalblau és un festival compromès culturalment, socialment i mediambientalment.
Des de 2020 treballa activament per integrar l’Agenda 2030 i per apropar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS), creant un espai de connexió i compromís.
Enguany, i des de fa ja dues edicions, es duran a terme les següents accions:

3_Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes
les edats. El Festival destinarà part de la recaptació a la Fundació Esclerosi

Múltiple. Recursos destinats a garantir l’atenció a la persona acabada
de diagnosticar, així com els serveis de neuro-rehabilitació i suport a la
recerca per continuar avançant en l’alentiment de la progressió de l’EM i
millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta malaltia.

5_Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les

nenes. La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental,
sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.
Per una igualtat real i efectiva és necessari crear situacions possibles que

serveixin de referents per al nostre entorn més proper. El Festival treballa
activament pel foment en la igualtat i diversitat de gènere.

7_Energia Assequible i No contaminant. El Festival contractarà energies
renovables com a font d’energia en alguns dels seus serveis.

8_Treball decent i creixement econòmic. Promoure el creixement
econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i

el treball digne per a tothom. El Festival crearà una borsa de treball per
contractar a joves de L’Escala.

12_Producció i Consum Responsables.

S’impulsaran

mesures

per

minimitzar l’impacte ambiental en la realització del Festival per tal de reduir

la petjada ecològica. Disminuint de manera substancial la generació de
residus.

13_Acció Climàtica. Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi

climàtic i els efectes d’aquest. S’impulsaran mesures per minimitzar
l’impacte ambiental en la realització del Festival per tal de reduir la petjada
ecològica. Creant espais de conscienciació i de promoció de mecanismes

per augmentar la capacitat de planificació i gestió eficaces en relació amb
el canvi climàtic.
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HO FAN

POSSIBLE:
Organitza

Amb el suport de

Patrocinadors

Col·laboradors

Mitjans oficials

Festivals i entitats que col·laboren amb Portalblau

El Festival dona suport a

Moltes gràcies
Si vols anar ràpid vés sol, si vols arribar lluny vés acompanyat.
(proverbi africà)

Disseny i maquetació: Cristina Sánchez.
Impressió: Impremta Pagès.
Text i poemari: Serra Rotés, Rosa. «Tots els colors del blau». Erol, L’: revista cultural del Berguedà, 2020.
Margarit, Joan. «Tots els poemes (1975-2010)». Labutxaca, 2011. Pla, Josep. «De l’Empordanet a Andorra».
II Volums del «Viatge a Catalunya», Obres Completes XV; Selecta Rústica, 1958.
Fotografia: Sergi Paramès, Robert Carmona, Santi Guerrero, Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries
i Oficina de Turisme de l’Escala.
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AVEC LE TEMPS
Hi havia aquestes roques vora el mar
i un pi que es retorçava
ben arrelat dins una escletxa.
Mentre camino sota el sol d’hivern
per la platja de pedres, veig les roques,
però, ja, sense rastre de cap pi.
He agafat un còdol.
No hi ha cap calidesa més segura
que l’escalf mineral de pedra al sol.
Ja vinc, he murmurat quan l’he llançada
a un mar tan blau com el d’aquell estiu.
Joan Margarit

L’INVENT
POÈTIC
EL CIANÒMETRE,
UN INVENT PLE DE BELLESA
Possiblement un dels invents més poètics que s’han creat mai sigui l’aparell
que acompanya aquesta darrera plana: el Cianòmetre.
El Cianòmetre fou inventat per Horace

Després de la seva invenció va caure

l’alpinisme i la meteorologia moderna,

esdevingut un artefacte de gran bellesa

del cel. A través de les seves excursions a

que per subtil que és, poques vegades es

1799), geòleg, meteoròleg i alpinista suís,

que habitem, del paisatge que ens rodeja,

científics. Entre ells hi havia un magne-

universos plens d’emocions.

Bénédict de Saussure, un dels pares de

ràpidament en desús i avui en dia ha

per mesurar la transparència i el color

i singularitat que convida a apreciar allò

les muntanyes d’Europa, Saussure (1740-

nota. Absorbeix la informació de l’espai

va crear i millorar diversos instruments

i deixa oberta la possibilitat de descobrir

tòmetre i el bell diafanòmetre per mesurar

El cianòmetre és una prova més del poder

la claredat de l’atmosfera.

que té el color blau sobre l’art en general, i

L’any 1789, després d’anys enregistrant

malgrat el seu actual desús, aquest aparell

va desenvolupar el seu cianòmetre, un

manifesta en observar i mesurar el blau

tons de blau. El to més profund que va

Agafeu-lo i endinseu-lo en els fons del

sistemàticament els blaus del cel, Saussure

sobreviu com a testimoni de la poesia

simple dispositiu circular amb diferents

del cel i del mar.

registrar va ser des del cim de Montblanc
que va mesurar 39 graus a l’escala del seu

preciós dispositiu. L’alpinista va confiar en
el seu cianòmetre la resta de la seva vida.

blau que tingueu més a prop. El cel o la
immensitat del Mediterrani. Gaudiu del

moment i del poder que el color blau té
sobre la ment humana, la seva emotivitat
i el seu art.
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Benvinguts al

Festival
Portalblau!
Un portal obert, de bat a bat,
per gaudir de tots els colors del Blau!
Que el Blau ens inundi d’Art,
de Cultura i de Vida.

Us hi esperem!

PORTALBLAU.CAT

