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 A càrrec de:

 Dr. Pere Borrat
 Servei d’Urologia de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa

Lloc: Hospital Universitari MútuaTerrassa
Plaça Dr. Robert, 5 - Terrassa
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Les primeres propostes,
que es van avançar ahir en
roda de premsa al Departa-
ment de Cultura, a Barce-
lona, inciten els programa-
dors a tornar el segon cap
de setmana a Tàrrega. El
director artístic Jordi Co-
lominas manté la seva mi-
rada en els muntatges, de
diferents disciplines, que
busquen espais poc con-
vencionals. Per potenciar
la creativitat, s’ha repetit
el concurs pel Laboratori
de Creació. Un antic
clown del Cirque du Soleil
debutarà com a companyia
Ponten Pie amb la propos-
ta circense Copacabana.
L’aparador de les arts es-
cèniques de carrer també

vol protegir les company-
ies catalanes. Un bon
exemple és que la inaugu-
ració es torni a donar a
Mistu, «és una oportuni-
tat», diu Colominas. L’any
passat, la inauguració la va
fer Efímer (premi del jurat
2008), enguany, conjunta-
ment amb els avalats inter-
nacionalment Pan.Opti-
kum (que van inaugurar la
fira el 2006 i també van re-
bre el premi del jurat) es-
trenaran la plaça de l’hort
del barceloní. Es farà amb
una coproducció ambicio-
sa de grans maquinàries i
l’escenografia és obra de
l’exdirector de la fira, Llo-
renç Corbella. Tàrrega
també recull Sirena a la

plancha de Sol Picó, en-
carregat a Saragossa.

Enguany, es repeteix la
proposta de fora del casc
urbà. Serà al Parc de Sant
Eloi. L’any passat va de-
butar com a escenari de
dansa. En aquest bosc es
proposarà un itinerari,
sense les presses i les em-
pentes de les tardes al cen-
tre de Tàrrega, en què les
famílies trobaran des de la
dansa de deu ballarins amb
deu pollastres morts fins a
un monstre o uns cavallets

poètics. El viatge evocarà
tant humor com emoció,
diu Colominas.

Xirriquiteula presentarà
la seva darrera peça. I al-
tres companyies com Es-
carlata Circus que fa un
treball en una vela cons-
truïda específicament per
a només 50 persones i que
alterna gastronomia i circ.
Més circ. El de Los Galin-
dos, Capgirat, estrenat a
La Vela de Vilanova i la
Geltrú aquest Nadal.

La Cia. Carabosse, que

l’any passat va causar sen-
sació amb una gran instal-
lació de foc i música al Ta-
lladell, ara torna amb una
proposta més intimista. En
diuen teatre de vapor. En
el camp internacional des-
taca també el cicle dedicat
al teatre quebequès, un
sector històricament inte-
ressat en les propostes de
Tàrrega. El pressupost?
Prop d’1,5 milions d’eu-
ros. S’ha retallat en serveis
complementaris i gens en
ambició artística.

Es mantindrà la qualitat i la quantitat
tot i el descens del 8% del pressupost

Kiku Mistu encendrà
la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega

JORDI BORDES / Barcelona
● La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (del 10 al 13 de
setembre) comptarà amb Kiku Mistu per a una inaugura-
ció en què el públic intervindrà a Compartim la llum, un
ritual amb l’artista com a mestre de cerimònies. La reta-
llada del 8% del pressupost no afectarà ni la quantitat ni la
qualitat de les propostes, augura el gerent, Pau Llacuna.

Escarlata Circus estrena vela a Devoris Causa. / BORIS ZAPATA

Carles Guerra,
nou director de
La Virreina
● Barcelona. El crític
d’art i comissari d’ex-
posicions Carles Guer-
ra (Amposta, 1965) se-
rà a partir de l’1 de no-
vembre el nou director
de La Virreina Centre
de la Imatge, en substi-
tució d’Iván de la Nuez,
després de guanyar el
concurs internacional
convocat pel Consell de
la Cultura de Barcelo-
na. Guerra és professor
de la Universitat Pom-
peu Fabra i va ser direc-
tor de la Primavera Fo-
togràfica de Catalunya
el 2004. Tot i que a la
tardor serà més precís
sobre el nou rumb de La
Virreina, ahir Guerra va
avançar que vol conver-
tir el centre en una espè-
cie de «nus» que vincu-
li la investigació amb
un nou concepte de la
imatge, «no com es veu
als museus», sinó tenint
en compte la seva «di-
mensió política». Tam-
bé va dir que portarà a
terme «un experiment:
segurament en algunes
coses m’equivocaré; ja
rectificarem». / AGÈN-

CIES


