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� SANT SEBASTIÀ � L’escriptor i realit-
zador Paul Auster serà el presi-
dent del Jurat Internacional del
Festival de Cine de Sant Sebas-
tià. A més, ha escollit el certa-
men, que se celebrarà del 20 al
29 de setembre, per presentar la
seua nova pel·lícula.

La vida privada de Martin
Frost és el títol del seu nou tre-
ball, una coproducció entre
França, Espanya i Portugal, que
es presentarà a la Secció Ofici-
al, fora de concurs.Auster expli-
ca la història d’un escriptor
d’èxit, que en un retir temporal
es desperta al costat d’una en-
lluernadora dona. D’altra ban-
da, Eastern Promises, de David
Cronenberg, inaugurarà el cer-
tamen. La producció, que com-
peteix per la Concha d’Or, està
protagonitzada per Viggo Mor-
tensen, Naomi Watts i Vincent

Cassel.Amb Eastern Promises,
Cronenberg continua la seua
llarga trajectòria, en què desta-
quen films com Videodrome, La
mosca, Inseparables, El almuer-
zo desnudo, M. Butterfly o
Crash. La pel·lícula britànica
Flawnezz, dirigida per Michael
Radford i protagonitzada per
Demi Moore i Michael Caine,
tancarà el festival el 29 de se-
tembre. Finalment, el quart títol
que es va donar a conèixer ahir
per l’organització, que estarà fo-
ra de competició, serà el docu-
mental Earth d’Alastair Fother-
gill i Mark Linfield.

Paul Auster.

Paul Auster
presidirà el jurat
del Festival de
Sant Sebastià
A més, presentarà la
seua nova pel·lícula

CINE UN FILM DE CRONENBERG A LA INAUGURACIÓ

Restringiran les
visites per salvar
el Taj Mahal

PATRIMONI

� NOVA DELHI � Les autoritats ar-
queològiques de l’Índia pla-
negen restringir el nombre de
visitants al mausoleu del Taj
Mahal per evitar el deterio-
rament del monument, votat
recentment com una de les
noves Set Meravelles del
Món. També estudien afegir
un microxip d’identificació
de radiofreqüències en cada
bitllet d’entrada per contro-
lar quant temps passen els
turistes dins del complex
amb l’objectiu de garantir-ne
la seguretat. El 2006, el mo-
nument va rebre uns 2,5 mi-
lions de visitants, entre els
quals hi havia uns 500.000
estrangers.

Insten a respectar
les necròpolis
jueves medievals

ARQUEOLOGIA

� MADRID � La Federació de Co-
munitats Jueves d’Espanya ha
sol·licitat que es respectin les
antigues necròpolis jueves de
l’edat mitjana i s’emparen en
l’acord de Cooperació amb
l’Estat, del 1992, a través del
qual els cementiris jueus han
de ser reconeguts com a llocs
de culte. En aquest sentit, la
federació ha recordat tres ca-
sos “en vies de solució”:
Montjuïc, Lucena (Còrdova)
i Tàrrega, on la setmana pas-
sada es va procedir a traslla-
dar restes d’esquelets jueus
del segle XIV i XV a Barcelo-
na amb l’objectiu de ser en-
terrats segons els ritus
d’aquesta comunitat.

Nou escenari a Tàrrega
La companyia de dansa aèria Deambulants va arribar ahir a la capital
de l’Urgell, on residirà durant cinc setmanes, per ultimar l’espectacle
inaugural de la Fira de Teatre, ple de contenidors de mercaderies

ARTS ESCÈNIQUES EL 6 DE SETEMBRE A LA NIT ESTRENARAN EL MUNTATGE TITULAT‘TIR’

són viatgers extravagants que,
fugint del sedentarisme, constru-
eixen nous móns alternatius i
autosuficients, i reviuen una de
les formes de subsistència més
antigues i desenvolupament hu-
mà: el nomadisme. TIR suposa-
rà l’última creació de Deambu-
lants, una companyia creada el
2003 que, malgrat la seua joven-
tut, ha disfrutat d’una trajectò-
ria professional imparable, amb
participacions amb èxit als prin-

cipals festivals europeus d’arts
escèniques. El 2004, la compa-
nyia va participar en el muntat-
ge El gegant dels 7 mars durant
el Fòrum Internacional de les
Cultures i al setembre d’aquell
any es van presentar a la Fira de
Tàrrega amb l’espectacle Alt.
Posteriorment, el 2005 van re-
bre el primer premi del públic
del Festival Internacional deTe-
atre de Carrer d’Alcorcón i el
mateix any van actuar al Festi-

val Dies de Dansa de Barcelona,
el festival Waves de Dinamarca
i en l’acte de clausura del pro-
jecte Area Odeon de Lissone, a
Itàlia. L’any passat van inaugu-
rar fins i tot un hospital a Tons-
berg, a Noruega.

Actualment, amb aquest nou
espectacle, proposen un nou
exercici de dansa aèria, multidis-
ciplinària, que incorpora l’ús de
l’espai en l’eix de la seua creati-
vitat.

Els tècnics ultimaven ahir el muntatge dels enormes contenidors per a l’espectacle inaugural.

FERRAN GARCIA

FERRAN GARCIA
� TÀRREGA � Quan queda un mes
per a l’estrena de la pròxima
edició de la Fira de Teatre al
Carrer deTàrrega, el singular es-
cenari de l’espectacle inaugural
ja pren forma. Una quinzena
d’enormes contenidors de mer-
caderies criden l’atenció des
d’ahir a l’avinguda Tarradellas.
Col·locats els uns sobre els al-
tres a dos columnes, aquest edi-
fici temporal servirà a la compa-
nyia de dansa aèria Deambu-
lants per a l’espectacle multidis-
ciplinari TIR, amb música en di-
recte de l’Orquestra Fireluche,
que s’estrenarà a Tàrrega i que
es representarà a la primavera
als jardins del Teatre Nacional
de Catalunya a Barcelona. De

fet, els membres de la compa-
nyia van arribar ahir a la capital
de l’Urgell per iniciar una resi-
dència d’un mes durant la qual
assajaran i posaran a punt
aquest espectacle, resultat de la
col·laboració de Fira Tàrrega
amb elTeatre Nacional de Cata-
lunya.

L’obra amb què Deambulants
obrirà la Fira vol representar
una metàfora del viatge com a
forma de vida. Els protagonistes

ESTRENA A TÀRREGA

L’espectacle ‘TIR’ s’estrenarà

a la Fira de Tàrrega i es podrà

veure l’any que ve al Teatre

Nacional de Catalunya

CULTURA/ESPECTACLES

LITERATURA EXIGEIX QUE ES RETIRI DEL MERCAT PEL LLENGUATGE‘OFENSIU’

� BRUSSEL·LES � Un estudiant congo-
lès de Bèlgica ha denunciat la
societat Moulinsart, gestora
dels drets d’Hergé, per conside-
rar “racista” el còmic Tintín al
Congo. Mbutu Mondondo Bi-
envenu exigeix que el còmic si-
gui retirat, ja que el llenguatge
usat per Hergé a l’esmentat cò-
mic és “ofensiu” respecte als
congolesos. De fet, Mondondo
Bienvenu va al·legar que Tintín
al Congo està ple d’“estereo-
tips sobre els congolesos” i és
“propaganda per a la colonit-
zació”. La societat Moulinsart
va assegurar que no està al cor-
rent de la denúncia davant del
tribunal de primera instància
de Brussel·les i va insistir que
es tracta d’una història de fic-
ció que va ser escrita fa més de
setanta anys, de manera que va
considerar que “s’ha de veure
com un document d’aquella
època”. Mondondo Bienvenu, amb el còmic que ha denunciat.

SÉBASTIEN PIRLET/EPA

Tintín, acusat de“racista”
a Bèlgica per un congolès
El còmic va ser escrit fa més de 70 anys per Hergé




