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Salves d’amor...
i d’artilleria

CRÍT ICA DE CLÀSSICA

La companyia IncrepaciónDanza va protagonitzar ahir una actuació a la Rambla ambmotiu de la fira

Quincena Musical San
Sebastián

Intèrprets: Jordi Domènech,
contratenor; Dani Espasa, clau
Lloc i data: Convent de Santa
Teresa (31/VIII/2011)

JORGE DE PERSIA

Si voleu sentir un dels bons con-
tratenors del moment, català de
Manlleuper sermés precisos, im-
poseu-vos no el camí de Sant
Jaume, però sí un pelegrinatge
joiós a Sant Sebastià, per exem-
ple, ja que a Catalunya no és gai-
re fàcil. Així, Jordi Domènech va
presentar junt amb el clavecinis-
ta Dani Espasa un programa
atractiu i intel·ligent amb el qual
es va clausurar la secció que la
Quincena Donostiarra dedica a
la música antiga. Públic al mà-
xim, que segueix amb fidelitat
aquest repertori i que ha de ser
atès amb més zel ja que l’acústi-
ca afecta molt l’audició des de la
meitat de la nau cap enrere.
En el recital de Domènech, el

tema va ser l’amor i les seves di-
verses manifestacions en el bar-
roc, amb obres de Pepush, Pur-
cell, A. Scarlatti i Händel. Des de
l’amor feliç o la felicitat de
l’amor a Purcell (Bess of Bedlam)
fins a la fúria de l’Orlando de
Händel. La veu d’aquest contra-
tenor és excel·lent, plena, de
gran base en el baix, i una projec-
ció clara, i a més estudia a fons el
component estilístic i temàtic en
les seves presentacions acura-
des. Un formidable concert que
va ser matisat des de l’exterior
de l’església amb les salves d’arti-
lleria, i els tambors i trompetes
de la desfilada amb què la ciutat
donostiarra commemora la data
del devastador incendi del 1813.
La jornada va culminar amb una
trepidant versió de la 1a deMah-
ler per la Budapest Festival Or-
chestra.c

JORDI ROVIRALTA

BARCELONA Redacció

P
rop d’un centenar
de companyies tea-
trals participaran
en la pròxima edi-
ció del FiraTàrre-

ga, que s’inaugurarà la setma-
na que ve i que en aquesta edi-
ció ha experimentat una reta-
llada pressupostària d’un deu
per cent, cosa que s’ha traduït
en la contractació de menys
companyies. El que està consi-
derat elmercat teatralmés im-
portant del sud d’Europa obri-
rà el 8 de setembre amb En-
tròpic, de Los Galindos, un es-
pectacle de circ que reafirma
l’aposta per aquesta disci-
plina artística i pels artistes
catalans.
El nou director artístic del

certamen de Tàrrega, Jordi
Duran, va aclarir ahir que la re-
ducció pressupostària del deu

per cent ha suposat la contracta-
ció “d’un deu per cent menys de
companyies teatrals”, tot i que la
xifra total ascendeix a un cente-
nar perquè als anomenats “es-
pais d’empresa” hi participa una
trentena de companyies.
“Lanovetat, la qualitat i la crea-

tivitat” han estat els criteris prin-
cipals per a la selecció, va mani-
festarDuran, que va dir que apos-
ta per “productes que puguin te-

nir sortida internacional”, com
és el cas de la creació contempo-
rània, que fins ara ha tingut una
discreta presència a la Fira. En
aquest sentit, algunes de les apos-
tes més innovadores que es po-
dran veure són Los pequeños
nadas, de la companyia catalana
Último Comboio, o The self-por-
trait, de la coreana Visual Thea-
ter Company. El jove videocrea-
dor Jordi Guim, al capdavant de

la companyia NuyanWorks, pre-
sentarà la proposta DayDream, i
Jordi Galí fusionarà el circ i la
dansa a Cîel. Altres artistes que
aprofitaran la plataforma de Fi-
raTàrrega són Jordi Rocosa, la
companyia Vero Cendoya, l’ar-
tista catalana establerta a Finlàn-
dia Anna Estarriola o Increpa-
ción Danza, que presentarà Los
salvajes, espectacle del qual van
oferir ahir una mostra a la Ram-
bla de Barcelona.
Duran –director artístic des de

l’edició d’enguany– assegura que
l’organització ha fet un esforç
per incloure propostes internaci-
onals i, de fet, hi participen artis-
tes de 28 països diferents, amb es-
pecial atenció als muntatges ibe-
roamericans. “La presència de
programadors estrangers és su-
perior aquest any que l’anterior”,
segons el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, que ha subrat-
llat que “elmercat dels artistes ca-
talans és el món”.
La Fira, d’altra banda, ha vol-

gut impulsar aquest any els es-
pectacles de sala, que no es re-
presentaran al carrer, sinó en
teatres coberts i que albergaran,
per exemple, Plecs –muntatge
que es va poder veure la tempora-
da passada al TNC–, Petra la
mujer araña y el putón de la Abeja
Maya, que Sol Picó va presen-
tar al Festival Grec, o Santi’s
RIP, una comèdia popular de
Zitzània Teatre.c

Malgrat la retallada del deu per cent, un centenar de companyies participaran en la fira

Tàrregas’internacionalitza


