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Els veïns van escoltar atentament les explicacions de Jordi Duran.

XAVIER SANTESMASSES

XAVIER SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ El nou director artístic
de la Fira deTeatre, Jordi Duran,
va recuperar ahir una de les tra-
dicions perdudes del certamen,
que és presentar les propostes
als veïns de la capital de l’Urgell,
cosa que ja va iniciar el seumen-
tor, Llorenç Corbella, fa una dè-
cada. En els últims mesos, Du-
ran ja ha portat als carrers de
Tàrrega i del Talladell les pro-
postes escèniques dels laborato-
ris de creació de la Fira perquè
els veïns deTàrrega poguessin
ser els primers a disfrutar de
“tastets de la Fira”, i fins i tot de
participar en algunes de les pro-
postes teatrals.

La d’ahir, tot i això, va ser una
presentació en tota regla.Va tin-
dre lloc a la plaça dedicada als
Comediants, el grup que va es-
trenar la Fira fa més de tres dè-
cades, i amb l’objectiu que els
veïns poguessin marcar la seua
pròpia ruta d’espectacles adap-
tada a les seues preferències. Jor-
di Duran va exposar durant més
d’una hora tots els muntatges,
un per un, i cada exposició pre-
nia la forma d’una recomanació.
Va començar pel projecte inau-
gural, Entròpic, del qual s’ocu-
parà la companyia de circ Los
Galindos, i que amb una dura-
da de prop de 40 minuts es des-
envoluparà en tres escenaris en
què combinen les actuacions una
vintena d’actors amb música en
directe.

La crisi ha comportat que Fi-
raTàrrega hagi reduït cinc espec-

FiraTàrrega escalfamotors
El director artístic del certamen, Jordi Duran, explica als veïns la programació
|| Un centenar de persones van omplir la plaça dels Comediants
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tacles respecte a la passada edi-
ció, de manera que passaran de
60 a 55.No obstant, amb l’apor-
tació de l’Espai Empresa, suma-
ran al voltant de 80 muntatges
teatrals, una xifra similar a la de
l’any passat. Entre les restricci-
ons, cal destacar que desapareix
l’EspaiAra Lleida.

Tot i això, les companyies de
Lleida continuaran presents amb
idèntica presència o més que en
anys anteriors dins de la projec-

ció dels espectacles a les zones
comunes. Entre aquestes s’ha de
destacar la presència del grup de
Cervera Fadunito, el deTàrrega
Efímer, el de Castellnou de Se-
ana Jordi Guim, Microcosmos
(establerts aVerdú), La Baldu-
fa de Lleida i Tombs Creatius,
grup nascut a la localitat de Bell-
puig.

Una de les novetats del certa-
men, que se celebrarà del 8 a
l’11 de setembre, és el trasllat

de la Llotja del centre de la ciu-
tat fins a les instal·lacions del re-
centment inaugurat pavelló del
ClubNatació, que, a més, es veu-
rà millorat per la remodelació
de tot el seu entorn per acollir
activitats alternatives al certa-
men escènic.

A l’acabar l’acte, es va portar
a terme el sorteig de dos entra-
des per assistir a un dels espec-
tacles de pagament de FiraTàr-
rega.

Gairebé 100
pel·lícules en la
cursa pels Oscar

CINE

❘MADRID ❘ Un total de 96 llarg-
metratges aspiren a represen-
tar Espanya als Oscar. El 14
de setembre, l’Acadèmia de
Cine donarà a conèixer els
tres films preseleccionats i el
que finalment viatjarà a Ho-
llywood s’elegirà el 28 de se-
tembre. El president i vice-
presidenta, Enrique Gonzá-
lez Macho i Marta Etura,
anunciaran simultàniament
la preselecció de les pel·lícu-
les espanyoles candidates als
Oscar.

L’Acadèmia també va
anunciar que la gala dels Go-
ya serà el 19 de febrer.

Patti Smith obté
el Polar, el‘Nobel’
de lamúsica

PREMIS

❘ ESTOCOLM ❘ La cantant de rock
Patti Smith i el grup de músi-
ca clàssica Kronos Quartet,
tots dos nord-americans, van
rebre ahir al Konserthus d’Es-
tocolm el premi Polar, con-
siderat el Nobel de la músi-
ca. Smith,“una Rimbaud amb
amplificadors Marshall”, va
ser guardonada per “dedicar
la seua vida a l’art en totes les
seues formes”, demostrant
“quant rock and roll hi ha en
la poesia i quanta poesia hi
ha en el rock and roll”, segons
la resolució que va fer públi-
ca el jurat.

MÚSICACONCERTS
LLEONARD DELSHAMS

Unmoment del concert de Family & Friends, ahir a l’IEI.

Family& Friends omple l’IEI per
acomiadar el cicle‘Música al pati’
❘ LLEIDA ❘ El pati gòtic de l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs (IEI) es
va omplir ahir per acollir l’úl-
tim concert del cicleMúsica al
pati. En aquesta ocasió van ser
Alicia Rey i Rubén Sánchez els
encarregats de tancar la cita
musical de cada estiu a l’IEI.
Sota el nom de Family & Fri-

ends van interpretar versions
acústiques de folk americà,
country, pop, funky i jazz.

Des del passat 2 d’agost hi
han tingut lloc set concerts, que
han aconseguit omplir l’afora-
ment. Més de 1.400 persones
han disfrutat de les cites musi-
cals.

❘ LLEIDA ❘ El concert que Burning
tenia previst oferir a la sala Ma-
nolita de Lleida el pròxim 24 de
setembre ha hagut de ser ajor-
nat, previsiblement fins a prin-
cipis de l’any que ve, per causes
alienes al local lleidatà.

Segons van explicar fonts de
la sala, el motiu és que el màna-
ger del grup, Enrique Patricio, va
firmar un contracte d’actuació
del grup a Fraga per al pròxim
14 d’octubre incloent una clàu-
sula que obligava la formació
musical a no actuar abans
d’aquesta data a 50 quilòmetres
al voltant de la ciutat del Baix
Cinca.Al presentar-se l’oportu-
nitat que la banda de pop-rock
oferís una altra actuació a Llei-
da, el representant dels artistes
només es va fixar que es tracta-
va de concerts en dos comuni-

tats autònomes diferents, però
no es va adonar que eren ciutats
veïnes.Ara estan estudiant no-
ves dates, que podrien ser a co-
mençaments de l’any 2012.

Per la seua part, Patricio va
confirmar a aquest diari que s’ha

tractat “d’una distracció per part
nostra”.“Parlàvem d’Osca i Llei-
da, províncies de dos comuni-
tats diferents, i l’error va ser nos-
tre per no adonar-nos que eren
ciutats veïnes.”També va asse-

gurar que “celebrarem el con-
cert”.

Els responsables de programa-
ció de Manolita ja s’han posat
en contacte amb altres grups per
substituir Burning el 24 de se-
tembre.Tot i que en el moment
del tancament d’aquesta edició
encara no havia tancat res, esta-
ven estudiant noms com La
Frontera o Cómplices.

Aquest havia de ser el primer
concert de la temporada del ci-
cle Els 300 de Manolita, que
permet assistir a actuacions en
directe en què el que prima és
la proximitat del grup amb el pú-
blic, ja que la xifra màxima
d’aforament és de tres-centes
persones. La pròxima cita amb
Els 300 de Manolita serà el dia
28 d’octubre amb el grup La
Guardia.

El concert de Burning, ajornat
per“incompatibilitat”amb Fraga
El grup havia d’actuar a la sala Manolita de Lleida
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CIUTATS VEÏNES

El grup va firmar un
contracte al Baix Cinca
que li impedeix actuar a
menys de 50 quilòmetres


