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Ajuntament 

d’Argentona

ANUNCI

Convocatòria per a la creació

d’una llista d’aspirants per co-

brir interinament vacants o

substitucions temporals de

llocs de treball d’educador/a

social de l’Ajuntament d’Ar-

gentona.

Les instàncies per prendre

part en el procés selectiu així

com la documentació es po-

dran presentar en el Registre

General de l’Ajuntament, els

dilluns de 8.30 a 1430 h; de

dimarts a divendres de 8.30 a

14.00 h, i dissabte de 9.30 a

13.30 h. Termini de presenta-

ció: 30 de juny de 2008 inclòs.

Els requisits dels aspirants i

les característiques de la

instància i els documents que

s’hi hauran d’acompanyar es

troben descrits a les bases de

la present convocatòria, que

estan exposades al tauler d’a-

nuncis de la Corporació i a la

web municipal.

Argentona, 

16 de juny de 2008

L’alcalde

Pep Masó Nogueras
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El director artístic Jordi
Colominas es va marcar,
en la primera edició, el
sostre de 60 companyies i
la prioritat d’espectacles
de carrer i muntatges per a
llocs no convencionals.
Aquest any, repeteix la
fórmula que ajuda a garan-
tir la qualitat dels especta-
cles. Pel que fa al nombre
d’obres de sala, continua
ajustant-se (tot i haver-hi
una gran quantitat de pro-
postes). Colominas dóna
espai a totes les disciplines
d’escenari i té clar que,
com a aparador internacio-
nal, dóna preponderància
a les peces visuals per so-
bre de les de text.

Colominas manté tam-
bé la possibilitat de pro-
gramar fora del nucli urbà
de Tàrrega. Era un element
imprescindible per repre-
sentar Braakland, de la
companyia holandesa Da-
kar l’any passat. En aques-
ta edició, es posen a prova
tres espais nous: el poble
del Talladell, el parc de
Sant Eloi i una carretera

local (que no ha transcen-
dit per aconseguir l’escena
desèrtica que també neces-
sitaven els de Dakar). Si
Carabosse proposa un vi-
atge íntim amb un especta-
cle de foc pels racons del
Talladell, el parc de Sant
Eloi serà l’escenari de l’o-
bra en què intervenen tres
ballarins, tres carretons
elevadors amb tres conte-
nidors i tres cantants sobre
la immigració i el grup Re-
ial Companyia de Teatre
de Catalunya planteja a
Kurva la prostitució de
carretera. La fira continua
receptiva a nous formats,
com ara el de La Caravane
Passe, que proposa una
festa amb circ i cabaret
partint d’un casament gita-
no fictici.

Santa Tecla
La ciutat continua oberta a
les necessitats de la Fira de
Teatre al Carrer i, lluny de
fer servir aquesta fórmula
com un sistema per allu-
nyar la concentració artís-
tica, la planteja com a ne-

cessitats del muntatge. A
Tàrrega, desapareix l’es-
pai Tarradellas (on se so-
lien fer els muntatges d’i-
nauguració), ja que es con-
verteix en un aparcament,

cosa que facilitarà l’ordre
al centre del nucli urbà. La
fira guanya una plaça que
serà cèntrica i s’especula
que principal per a les prò-
ximes edicions; és la plaça

de Santa Tecla, habilitada
a prop del Reguer; a l’hora
de dissenyar-la hi van in-
tervenir responsables de la
fira per fer-la compatible
amb l’espectacle.

Tàrrega ocuparà un
poble en una obra
de la fira de teatre

Jordi Colominas manté el sostre de 60
grups i la prioritat d’obres de carrer

JORDI BORDES / Barcelona

● La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega es creu el seu es-
lògan: territori creatiu. S’ho creu perquè potencia el car-
rer com a espai no convencional on programar els espec-
tacles i perquè busca nous escenaris, com ara la instal·la-
ció de foc de Carabosse al nucli del Talladell, amb 250
habitants, o una carretera en què s’evoca la prostitució.

● Deambulants va obrir l’any passat la
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Aquest any, la seleccionada és la com-
panyia targarina («i no és xovinisme»)
Efímera, que treballa habitualment en
la creació de grans artefactes per a al-
tres companyies. Per exemple, segons
comentava ahir Colominas, crea apa-
rells de gran il·lusionisme per al Mag
Lari. Efímera proposa a Pop³ un home-
natge al pop art d’Andy Warhol, amb
un espectacle que integra música origi-
nal de Rafel Plana, amb dansa, audio-
visuals i grans efectes de llum i so.

El trio d’actors i artesans procedeix

Un instant d’un espectacle de foc de Carabosse./ SYLVIE MONIER

de la companyia Voltaires, que fa unes
edicions va deixar molt bon gust de bo-
ca. Colominas assumeix el risc de con-
vidar grups autòctons per a la inaugu-
ració: «La fira ha de ser una eina per al
creador català.» El percentatge de
companyies catalanes es manté de les
anteriors edicions (32 de les 60); l’altra
meitat són, a parts iguals, grups esta-
tals i estrangers. En aquesta llista, cal
sumar-hi els convidats de les empreses
privades Accés Teatre, Educats i
23Arts, que gestionen uns espais amb
una programació independent de l’ofi-
cial.

Una altra inauguració catalana

Mor l’actriu Cyd
Charisse, un mite
del Hollywood
dels anys 50
● Los Angeles. L’actriu i
ballarina Cyd Charisse,
que va marcar una èpo-
ca en el cinema dels
anys 50 en els grans
musicals de l’època, va
morir dimarts als 86
anys després de tenir un
atac cardíac. L’actriu
devia la fama a les ac-
tuacions que va fer al
costat de Fred Astaire i
Gene Kelly, que la van
convertir en un mite i va
fer que assegurés les se-
ves cames per cinc mi-
lions de dòlars el 1952.
Entre els seus títols més
destacats hi ha Cantant
sota la pluja i Melodies
de Broadway. Fred As-
taire la va definir en la
seva biografia com
«una preciosa dinami-
ta» en tota mena de ball,
però quan va passar la
moda dels musicals
Charisse va deixar la
dansa i va fer alguns pa-
pers en altres obres de
cinema i televisió. / EL

PUNT

Javier Bardem,
Premio Nacional
de Cinematografia
● Madrid. L’actor Javier
Bardem, guanyador
d’un Oscar pel seu pa-
per a No es país para
viejos, va ser distingit
ahir amb el Premio Na-
cional de Cinematogra-
fia 2008, dotat amb
30.000 euros. / EL PUNT


