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Els pirates i corsaris tornaran a conquerir l’Estartit aquest cap
de setmana
Tot a punt per a la XV Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes, que s’obrirà demà divendres amb el
tradicional desembarcament pirata

L'esperat desembarcament pirata a la
Platgeta del Port donarà el tret de sortida, demà divendres 20 de setembre (21 h), a la 15a Fira de
Pirates i Corsaris de l'Estartit. L'espectacle, plenament consolidat i seguit de manera multitudinària per
centenars de persones, compaginarà una part teatralitzada i un espectacular muntatge pirotècnic, en un
entorn privilegiat del litoral de la Costa Brava, amb les Medes com a teló de fons. En l’espectacle hi
participaran més de mig centenar d'actors de les companyies Excalibur Teatre, els Pira’ts de les Medes i
Festorum de 5, que arribaran a la Platgeta a bord del Corsari Negre. En acabar la representació, els
pirates faran una cercavila pel passeig, el carrer Santa Anna i la plaça de l’Església.
La fira manté l'estructura temàtica i d'espais d'altres edicions, i proposa una atapeïda propramació
d'activitats de tota mena. Enguany, però, caldrà estar molt atents a la climatologia perquè en cas de
pluja es podrien produir modificicacions. En cas que es produeixin, es comunicaran de manera
immediata per la web i xarxes municipals.

Espectacles teatralitzats
Les propostes teatralitzades de l'intens cap de setmana continuaran el dissabte amb l'Emboscada a la
taverna (Plaça de l'Església, 13 h) i Els Pirat's de les Medes conquereixen l'Estartit (Platgeta-passeig
marítim-Pineda,19.45), on es recrearà una batalla naval, amb lluita i humor a parts iguals. Aquest dia, Els
Pirat's estrenaran carrossa, que es presentarà després de la batalla naval. Es tracta d'una creació
iniciativa del propi grup amb la direcció de Delfo Pascual Elias, que ha ideat com transformar un autobus
en un vaixell pirata seguint el patró de les barques de pesca tradicional de la nostra costa brava.
Per altra banda, diumenge, la companyia Excalibur Teatre representarà l'espectacle El caçador pirata, a
la plaça de l'Església (13 h) i Spurnes (Platgeta, 20.15 h) una proposta de foc, pirotècnia i coreografia
musical molt potent, que servirà com a punt final de la fira.
Sopar pirata i concert amb Di-versiones (anul·lat)
Com a novetat, enguany s'havia organitzat un espai amb foodtrucks, taules i cadires a la platja Gran
(zona la Pineda), on a partir de les 22 h hi hauria gresca assegurada amb DJ i el concert de l'orquestra Diversiones. Malauradament, s'ha hagut d'anul·lar per la previsió de pluja.
Exposicions
Com és habitual, la fira vol compaginar el vessant lúdic, amb el divulgatiu, per donar a conèixer al públic
en general la vinculació històrica que va tenir la població amb el món dels pirates i corsaris. Per això,
cada any es programen exposicions temàtiques. Enguany, la proposta serà doble i inclou dues
exposicions: «Barba Rossa, 7 d'octubre de 1543», produïda pel Museu de la Pesca (Fundació
Promediterrània), i «El món dels pirates».
La mostra dedicada a Barba Rossa es basa en el relat dels fets de l’atac de l’estol turc comandat per
Barba-rossa i que coneixem gràcies al relat del notari de Palafrugell Antic Brugarol. D’aquest relat,
originalment del segle XVI, es conserva una única còpia del segle XVIII al Servei d’Arxiu Municipal de
Palamós i és amb la qual el Museu de la Pesca ha treballat per fer aquesta mostra.
Per altra banda, l'exposició «El món dels pirates» ens presenta com era l'entorn de l'Estartit i les Medes
en temps dels atacs pirates. Us donarem breus respostes a preguntes sobre la pirateria: qui eren els
pirates i corsaris? Quines naus tenien? Què era la patent de cors? Com es defensaven la gent del
territori? Quants atacs s'han pogut recollir? Veniu i entendreu perquè a l'Estartit fem la celebració dels
Pirates i Corsaris a les Illes Medes
Taller de pesca sostenible i residus
També lligat amb l'esperit divulgatiu de la fira, enguany s'ha volgut posar l'accent en la sostenibilitat,
una aposta que al municipi i al parc natural es té ben present des de fa anys. Durant el matí de
diumenge, de les 10 a les 14 h, s'ha programat a la plaça del Port un taller a càrrec d'Empordà Mar, amb
el suport Grup Acció Local de Pesca (GALP) i Confraria de Pescadors de l'Estartit on els participants
podran aprendre i debatre els conceptes de pesca sostenible i aportar solucions i consciència sobre la
gestió dels residus al mar. En aquesta plaça també hi haurà un racó dedicat als pescadors, on membres
de la Confraria de Pescadors faran una demostració d'oficis.
Ambientació i activitats infantils
La fira continua reforçant el seu caràcter familiar amb una gran quantitat de propostes lúdiques i
culturals perquè grans i petits passin un bon cap de setmana temàtic. Es faran tallers temàtics per a
totes les edats, cercaviles, animacions, actuacions de carrers, talles, mercat artesà, visites guiades, entre
altres activitats. Així mateix, l'ambientació pirata estarà garantida, ja que el centre comercial es
traslladarà al temps dels pirates on les Illes Medes n’eren un magnífic centre d’operacions.
Com a novetat, l'Associació de Masos ha organitzat un taller i gimcana gastronòmic, adreçat als més
petit, per conèixer què menjaven els pirates. Podran manipular productes i després degustar les seves
creacions culinàries. Es farà el diumenge a les 10 h i a les 11.45 h (Inscripcions: Costa Brava Experience
al Tel. 693 795 824 o info@costabravaexperience.cat).
Visita guiada als masos fortificats
Totes aquelles persones que volen aprofundir en el món pirata tenen un magnífica oportunitat de fer-ho
amb la visita guiada als masos fortificats, que serà teatralitzada. El senyor del Mas Ral els rebrà a casa
seva per explicar-los com es vivia al mas i al Baix Ter al s. XVI. Des d'allà, experimentaran un avís d'atac

pirata a Torre Bagura i se'ls convidarà a reconquerir la Torre Bagura (Dissabte a les 10 i a les 12 h /
informació i reserves 693 795 824 o info@costabravaexperience.cat).
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