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Culturai Espectacles

Efe/DdeG, Tàrrega
La companyia gironina Deam-
bulants ja ha començat a Tàrre-
ga, quan encara queden tres set-
manes per a l'estrena absoluta a
Espanya, el seu muntatge de
dansa aèria TIR els assajos de
l'obra que inaugurarà la Fira de
Teatre de Tàrrega el 6 de se-
tembre de la qual ahir van ofe-
rir fragments.

Els membres de la compan-
yia, establerta des de principis
d'agost a la capital de l'Urgell
per poder preparar en un gran
escenari TIR, van sorprendre
els vianants de l'avinguda Tar-
radellas, ja que en els seus as-
sajos es mouen per damunt de
18 grans contenidors marítims,
a uns deu metres d'alçada.

El director de l'espectacle,
Jordi Miquel, va explicar que
preparen un «exercici de dansa
aèria, multidisciplinar, que in-
corpora l'ús de l'espai en un edi-
fici temporal». En aquest «edifi-
ci temporal de contenidors ma-
rítims», creat especialment per
a l'espectacle inaugural TIR, la
companyia va mostrar ahir frag-
ments del muntatge, una metà-
fora del viatge com a forma de
vida.

Els seus protagonistes són
uns viatgers extravagants que,
fugint del sedentarisme, cons-
trueixen nous móns alternatius
i autosuficients, i reviuen una de
les formes de subsistència més
antigues i del desenvolupament

humà: el nomadisme.
Montserrat Canals, coodi-

rectora de l'espectacle conjun-
tament amb Jordi Miquel, va co-
mentar que amb ell «volem ex-
plicar l'adaptació al medi, com
arribem, ens adaptem, vivim,

marxem, i esperem tornar». L'o-
bra és el fruit de quatre anys de
treball i investigació de tècni-
ques aèries, tot això barrejat
amb les pròpies tècniques del
món del circ. Canals, que res-
salta la gran acollida que han
tingut a la capital d'Urgell, re-
memora que van decidir utilit-
zar contenidors per a l'especta-
cle davant la dificultat de treba-
llar entre parets.
D'altra banda, va subratllar que
el muntatge és una adaptació
constant a la partitura musical
creada per César Martínez, que
interpretaran en directe el ma-
teix compositor i Ignasi Picore-
lli al llarg de 45 minuts de dura-
da. L'obra comptarà amb la par-
ticipació de sis actors intèr-
prets, ballarins i acròbates a
més d'un cos de set tècnics.

Per la seva banda, el director
artístic de la Fira de Tàrrega,
Jordi Colominas, que va assistir
a la presentació «fragmentada»
de TIR, va emfasitzar «la volun-
tat conjunta de Deambulants i de
FiraTàrrega d'aconseguir un es-
pectacle impactant, sorprenent i
espectacular, que tant complagui
els professionals com el públic en
general». Colominas va destacar
també que «‘TIR’ converteix la
Fira de Tàrrega en un territori
de creació on les companyies po-
den exhibir les propostes més in-
novadores». 

TIR es presentarà la prima-
vera que ve als jardins del Tea-
tre Nacional de Catalunya
(TNC), i a la tardor en el festi-
val Temporada Alta de Girona.
A més, segons va avançar el di-
rector de l'espectacle, ja exis-
teixen contactes per poder por-
tar el projecte fins a Xile.

La companyia gironina Deambulants han
començat els assajos a la Fira de Teatre
Els membres de la companyia establerts a l’Urgell des de l’agost han sorprès els vianants

TÀRREGA

DEAMBULANTS. Imatges del nou espectacle aeri «TIR».
JESÚS VILAMAJÓ

Pep Prieto

En una de les seqüències fi-
nals d’El ultimátum de Bour-
ne, el protagonista apunta

amb una pistola l’home que el va
convertir en el que era –un as-
sassí professional– per aclarir una
cosa ben senzilla: si va decidir ma-
tar per voluntat pròpia o com a
conseqüència d’un rentat de cer-
vell. És a dir, que l’(anti)heroi no-
més vol saber si va tenir la lliber-
tat d’escollir, si la seva personali-
tat és imposada o el resultat d’u-
na decisió. A partir d’aquest con-
cepte, Paul Greengrass tanca de
manera brillant la trilogia dedica-
da a l’espia amnèsic de Robert
Ludlum, que en mans del cineas-
ta irlandès s’erigeix en metàfora
d’un món que busca definir la

seva identitat després del procés
de destrucció moral i ideològica
que va representar l’11 de setem-
bre del 2001. Greengrass articu-
la El ultimátum de Bournecom un
mirall narratiu de la primera en-
trega, entenent la imatge com un
ressort de la memòria i, en con-
seqüència, de la mateixa identitat:
no en va, algunes escenes se ser-
veixen de la planificació d’El caso
Bourne per evidenciar la doloro-
sa presa de consciència del per-
sonatge. Aquesta aposta funciona
a un altíssim nivell, per exemple,
en tot el que es refereix a Marie,

que, com les heroïnes hitchco-
kianes, s’apodera del relat mal-
grat la seva absència.

La referència a Hitchcock no
és gens gratuïta; Greengrass
sembla voler deixar clara la in-
fluència del mestre en cada racó
d’aquesta esplèndida pel·lícula.
Així, la seqüència a l’estació lon-
dinenca de Waterloo o la perse-
cució de Tànger (teulats, carre-
rons, curses a contrarellotge,
franctiradors) són magistrals
aproximacions al llegat de 39 es-
calones o El hombre que sabía de-
masiado, per citar-ne algunes. I
pocs directors actuals s’arrisquen
a fer cinema comercial des d’una
perspectiva tan compromesa,
amb denúncies tan lúcides de les
corrupteles del poder i concebent
l’acció física i la violència com a
part integrada d’una bona histò-
ria. Ara només falta que el futur
del gènere passi per l’herència de
Jason Bourne i no pels herois po-
lititzats –en el sentit pejoratiu i
pamfletari de la paraula– dels
anys 80.

Espies amb identitat
Cinema Crítica

«El ultimátum de Bourne», Producció:
EUA, 2007. Direcció: Paul Greengrass. Intèr-
prets: Matt Damon, Joan Allen, Julia Stiles,
David Strathairn, Albert Finney, Scott Glenn,
Daniel Brühl. 

MATT DAMON. L’actor dóna cos i veu a un dels espies més buscats.
www.imdb.com

Acn/DdeG, Gironella
Vint-i-dos estrangers que es-
tudien català en el seu país
d'origen participen des d’ahir
fins al 29 d'agost en la dino-
vena edició de les Jornades
Internacionals de Llengua i
Cultura Catalana que acull la
població berguedana de Gi-
ronella. En les jornades, els
participants perfeccionen els
seus coneixements de llen-
gua i gramàtica, però alhora
s'introdueixen en aspectes
més relacionats amb la cultu-
ra i les tradicions. 

Segons va explicar el regi-
dor de Cultura de l'Ajunta-
ment de Gironella, David
Font, aquest any s'ha apostat
per ampliar les activitats pa-
ral·leles a les jornades, que
inclouran sortides a Girona i
Figueres entre d’altres. La
majoria dels participants són
europeus. La principal nove-
tat d'aquesta edició és la
presència de dues noies ira-
nianes. L'organització de les
Jornades va a càrrec de l'A-
juntament de Gironella i des
de fa tres anys també de l'Ins-
titut Ramon Llull. Això, expli-
ca el regidor de Cultura «ha
servit per donar un impuls a
aquesta activitat». Les Jorna-
des arribaran l'any que ve a la
seva vintena edició. Segons
va explicar David Font, «un
dels objectius ja concretats pel
pròxim any és que les Jornades
recuperin l'esperit de les pri-
meres edicions i que, de nou,
els estudiants que hi partici-
pin, es tornin a allotjar a casa
de veïns del poble».  Els parti-
cipants van ser rebuts ahir a
la tarda en l'acte de presenta-
ció de les Jornades.

Enguany les
Jornades
Internacionals
compten amb
dues iranianes

BERGUEDÀ

■ La companyia va
decidir utilitzar
contenidors en
comptes de parets

■ «TIR» es presentarà
al TNC i al Festival
Temporada Alta
de Girona

■ «El film s’erigeix
en la metàfora
d’un món que
busca definir-se»




