
Joan Maria Segura, Marcel Gros
i Jordi Purtí seran els tres repre-
sentants bagencs a la Fira del Tea-
tre al Carrer de Tàrrega, que viurà
la seva vint-i-vuitena edició de
l’11 al 14 de setembre. Els tres
creadors portaran les seves darre-
res propostes a la capital de l’Ur-
gell en el que és un dels grans apa-
radors escènics del sud d’Europa.

El santvicentí Joan Maria Segu-
ra està fent fortuna amb Ruddigo-
re o la nissaga maleïda, un mun-
tatge d’Egos Teatre que ha estat
qualificat com una de les grans
sorpreses de l’any. La companyia
es va crear el 2005 amb un grup
d’alumnes de l’especialitat de tea-
tre musical de l’Institut del Teatre
de Barcelona. La bona entesa i les
afinitats entre els integrants del
col·lectiu han permès estrenar
tres anys després Ruddigore, que
ha recollit un gran èxit al Versus
Teatre, amb més d’un centenar
d’actuacions i una nominació per
als Premis Gran Via. Els intèr-
prets de l’obra són Anna Alborch,
Lali Camps, Rubèn Montañá, Al-
bert Mora, Maria Santallusia i To-
ni Plans.

La trajectòria artística de Mar-
cel Gros passa per un moment es-
plèndid, i l’obtenció del premi del
públic al millor espectacle de la
Fira de Teatre Infantil i Juvenil
d’Igualada, la més destacada del
sector al país, amb el muntatge In-
ventari, n’és una de les més re-
cents constatacions. El prestigiós

clown manresà presentarà a Tàr-
rega el muntatge per a  adults Ca-
dena privada, una obra en clau
d’humor i plena de dobles lectu-
res sobre els límits de la realitat i
la ficció a partir de l’experiència
televisiva. Aquest espectacle és
una coproducció del Teatre de
l’Aurora d’Igualada i la compa-
nyia de Marcel Gros.

Jordi Purtí dirigeix Vermell, una
creació de la companyia La In-
dustrial Teatrera  basada en el
llenguatge del clown. Íntima i
emotiva, aquesta producció signi-
fica un gir en la trajectòria del
grup, creat el 2002 per fusionar el
circ i el teatre de carrer. Vermell és
fruit de l’univers picassià filtrat
per Josep Palau i Fabre.

Tàrrega tindrà enguany més de
seixanta companyies, entre les
quals Efímer, responsable de l’es-
pectacle inaugural, Pop3, un mun-
tatge de gran format inspirat en el
pop art i la publicitat. Altres re-
presentacions esperades seran
l’espectacle de foc de la compa-
nyia francesa Carabosse i la dansa
contemporània de Claire.

Tàrrega inclou els creadors bagencs Segura,
Purtí i Gros en el cartell de la Fira de Teatre
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«Ruddigore o la nissaga maleïda» es veurà a Tàrrega precedida per l’èxit

››CULTURES Dansa. La companyia
Colordansa estrena «Serrat
balla», una obra de moviment
sobre cançons de Joan
Manuel Serrat, el 10 d’agost
al Festival de Peralada.

Patrimoni. El personal de la
Biblioteca de l’Ateneu
Barcelonès ha identificat més
de 800 manuscrits del seu
arxiu històric, molts dels
quals descatalogats.

Regió7 | CULTURES | 35Dimarts, 29 de juliol del 2008

L’actor manresà Pep Garcia-
Pascual integra el repartiment de
La Tanca, un muntatge dirigit pel
mallorquí Josep Pere Peyró que
es podrà veure des d’avui i fins al
17 d’agost al Versus Teatre de
Barcelona. L’obra explica la his-
tòria d’una dona embarassada
que vol travessar la frontera que
la separa del món ric per trobar el
seu marit, de qui no sap res ja fa
temps. Per mantenir la comunica-
ció amb la seva mare, i seguint els
consells d’un mafiós, contracta un
pla de trucades amb una compa-
nyia telefònica. Peyró, que també

és l’autor del text, va explicar ahir
que l’obra mostra com les màfies i
la majoria de multinacionals s’a-
profiten d’aquests immigrants
«en nom del lliure mercat».

Coproduïda per la Cia La In-

venció amb la Fira de Tàrrega, la
Generalitat i el Govern Balear,
La Tanca rep un tractament que
recordarà els «relats orals de la
tradició africana», indica Peyró,
que comenta que la història de la
Naoemé podria ser «perfectament
una història real».

La Tanca es representarà en for-
mat interior i exterior. Aquest
darrer tindrà un espai de vuit per
vuit metres i les grades que s’uti-
litzaran per delimitar-lo donaran
cabuda a unes 300 persones. El
format interior està pensat per
possibilitar la seva representació
en tots els teatres.

Pep Garcia-Pascual actua al Versus
en una obra sobre la immigració 
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El muntatge és dirigit
pel mallorquí Josep
Pere Peyró, i es podrà
veure fins al 17
d’agost a Barcelona
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«Kung Fu Panda»

Funcional i
oblidable

Direcció: John Stevenson i Mark
Osborne. Film d’animació. 

Manresa, Puigcerdà
i Abrera

La divisió de dibuixos
animats de la factoria
Dreamworks està se-

guint una política que la
converteix en una compa-
nyia inofensiva i previsible,
però, alhora, eficaç. Ningú
no n’espera una obra mestra
com la que ens regala cada
any Pixar (Toy story), ni un
producte imaginatiu i ma-
dur a l’alçada de Hayao
Miyazaki (El viaje de Chihi-
ro), ni encara menys una re-
bel·lió transgressora en la lí-
nia de creadors indepen-
dents com Bill Plympton
(¡Me casé con un extraño!).
Madagascar, Hormigaz o
Vecinos invasores es carac-
teritzen per ser productes
que s’obliden un cop hem
trepitjat la sortida del cine-
ma, però que són indubta-
blement funcionals.

La pel·lícula Kung Fu Pan-
da, que es pot veure aquests
dies als cinemes catalans,
pot entrar perfectament en
aquesta classificació de pro-
ductes conservadors i limi-
tats, però que satisfan un
consum immediat i poc re-
flexiu. Partint de la clàssica
història de superació perso-
nal  –o, en aquest cas, ani-
mal–, un ós panda vencerà
els prejudicis del seu volum
corporal per convertir-se en
un guerrer extraordinari.
Un relat que potser a Holly-
wood algun executiu agres-
siu de la productora va ven-
dre com Karate Kid + L’ane-
guet lleig. Les virtuts de
Kung Fu Panda les trobem
en el seu frenesí visual, que
aprofita les lluites d’arts
marcials dels personatges
per no deixar-nos descansar
ni un instant, un espectacle
de moviment i colors que
resulta tècnicament impe-
cable.

En tot cas, si l’espectador
no té pressa per gaudir d’un
film d’animació que és veri-
tablement magistral, el mi-
llor consell possible és espe-
rar el proper 6 d’agost l’es-
trena de Wall-E, un treball
que, com Ratatouille la tem-
porada passada, podrem in-
cloure en la llista de les mi-
llors pel·lícules quan s’acabi
l’any.

Antònia Font,
guardonat amb
el Premi Nacional
de Música

Francesc Casadesús, director
del Mercat de les Flors-Centre
de les Arts del Moviment, el
grup Antònia Font i Salvador
Sunyer, impulsor del Festival
Temporada Alta, han estat gu-
ardonats amb els Premis Na-
cionals de Cultura en les mo-
dalitats de dansa, música i tea-
tre, respectivament. La ceri-
mònia de lliurament es farà al
teatre Kursaal de Manresa el
pròxim 25 d’octubre. Els Pre-
mis Nacionals de Cultura, do-
tats cadascun amb 18.030 eu-
ros, van ser instituïts pel Go-
vern l’any 1982. 

DISTINCIONS

FIRA TÀRREGA

L’artista manresà Marcel Gros
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Imatge de l’espectacle «Vermell»


