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Més sortides
Figueres
Celebrem l’èxit de la DO Empordà a la 
Mostra de Vins.

El guru mundial de l’enologia, el nord-
americà Robert Parker, va certificar la 
qualitat de la Denominació d’Origen 
Empordà en la seva darrera llista dels 
millors vins del món. Ni més ni menys 
que 44 vins d’aquestes comarques han 
estat seleccionats per Parker, que l’any 
passat en reconeixia una dotzena. 
Entre els més valorats, apareixen dues 
referències del Vinyes d’Olivardot i el 
Celler Martí Fabra Els Estanys. Per 
tastar alguns d’aquests vins i altres 
que Parker encara no ha promocionat, 
res com arribar-se a la Mostra de Vins.  

XXVII Mostra de Vi de l’Empordà. 
Figueres. Del 8 a l’11 de setembre. 
www.doemporda.cat 

Granollers
El Teatre de Ponent recorda Maria 
Aurèlia Capmany. 

Feliçment, jo sóc una dona deia amb 
reivindicativa joia feminista Maria 
Aurèlia Capmany en una de les seves 
obres més conegudes. Des del Teatre 
de Ponent recorden a una de les 
escriptores més oblidades de la nostra 
literatura en el vintè aniversari de la 
mort a través d’aquest text que vol ser 
un retrat de les moltes cares de la dona 
catalana del segle XX. 

‘Feliçment, jo sóc una dona’. Teatre de 
Ponent de Granollers. 10 i 11 de 
setembre. www.teatredeponent.com

Olot
Les Festes del Tura estrenen 
qualificació d’Interès Nacional.  

Es proclamen la “millor Festa Major 
de Catalunya”. Ho podem entrar a 
discutir, però ja des d’aquest any les 
Festes del Tura ostenten la 
qualificació de Festa Patrimonial 
d’Interès Nacional. I a Olot no es 
queden curts a l’hora de la gresca: 
batalla d’aigua i escuma, ball del 
porró, concentració i encierro de 
marrans, Campionat del Món de 
Llançament de Pinyol d’Oliva... a més 
de balls, tot tipus de bestiari festiu i 
altres activitats... Qui en dóna més? 

Festes del Tura d’Olot. Del 7 a l’11 de 
setembre. festesdeltura.olot.cat

Nou director d’orquestra
Jordi Duran és el nou responsable de 
la direcció artística de FiraTàrrega, 
l’encarregat que aquest certamen 
segueixi vetllant per la qualitat de les 
arts escèniques de carrer al mateix 
temps que en potencia un discurs 
d’acord amb les noves tendències i 
incentiva les col·laboracions 
internacionals. En aquest sentit, s’ha 
donat suport a La guia, la insòlita 
creació de la Reial Companyia de 
Teatre de Catalunya que ha comptat 
amb la col·laboració dels anglesos 
Metro Boulot Dodo.

Inauguració entròpica
Un any més, Tàrrega té preparada 
una inauguració d’alt vol. La 
companyia Los Galindos ha 
organitzat un espectacle de carrer 
amb l’ambició dels grans circs 
d’antuvi: tres escenaris, una 
passarel·la de més de quaranta 
metres de llargada, una vintena 
d’artistes i tots els encara més 
difícils: acrobàcia, funambulisme, 
bàscula, trapezi, equilibri... 

Més circ encara
Les arts circenses viuen una nova 
edat d’or i FiraTàrrega se’n fa ressò 
amb la gran quantitat d’espectacles 
programats. L’Ateneu Popular 9 
Barris presenta el seu espectacle de 

Circ d’Hivern Circumstàncies, el 
número de bàscula del qual ha estat 
premiat al Festival Mondial du 
Cirque du Demain; els Mumusic 
Circus converteixen la roda en l’eix al 
voltant del qual es mou el seu Roda, 
món; la companyia Call Me, Maria 
combinen circ i rock’n’roll en l’obra 
del mateix nom ambientada en la 
Barcelona dels anys cinquanta;  Circ 

Pànic introdueixen un nou element 
circense, la perxa motoritzada, a 
L’home que perdia els botons; i 
Enfila’t presumeixen de Plecs, 
l’espectacle gaurdonat amb el premi 
FAD – Sebastià Gasch d’Arts 
Parateatrals i el Premi de Circ de 
Catalunya. 

La força de la gravetat
La poma que va caure sobre Isaac 
Newton va fer molt més que una 
pirueta. L’estira-i-arronsa amb la 
força de la gravetat és un dels eixos 
motors de les arts escèniques més 
corporals, així que FiraTàrrega amb 
col·laboració amb el festival 
londinenc Greenwich & Docklands li 
dediquen un programa temàtic. 
GravITy és un recorregut per 
diferents actuacions d’artistes 
catalans balears i anglesos que 
desafien, sedueixen, flirtegen o 
s’entreguen a la força de la gravetat. 

Viver de creadors
La vida de FiraTàrrega no comença i 

acaba aquests dies de setembre. 
L’altra gran novetat d’aquest  2011 
és el programa de Suport a la 
Creació, on al llarg de l’any s’han 
covat alguns dels espectacles que 
després s’estrenen al festival. Entre 
les obres que s’han criat a Tàrrega 
aquest 2011 figura l’ambiciós 
projecte multidisciplinar de 
Increpación Danza que ha adaptat 
Las salvajes de Puente San Gil, obra 
teatral de José Martín Recuerda 
protagonitzada per una companyia 
itinerant de revista de l’Espanya dels 
seixanta; la invitació que fa  
IntimoTeatroItinerante al públic per 
conèixer diferents vides a partir de la 
roba que portaren els seus 
protagonistes a Pueden dejar lo que 
quieran;  l’experiència sensorial que 
ofereix La bola d’or de Planeta 15;  i 
fins i tot un treball multimèdia, 
{Daydream} de Nuyanworks, nom 
artístic del jove Jordi Guim.  

FiraTàrrega. Del 8 a l’11 de setembre. 
www.firatarrega.com

Novetats al gran aparador 
de les arts escèniques a 
Catalunya. L’Eulàlia Iglesias  
resumeix en cinc punts el 
FiraTàrrega 2011. 

Novetats a Fira Tàrrega

Totes aquestes imatges són de fotògrafs que no es confofotoperiodistes.

El Japó o la 
independència del 
Sudan del Sud, 
eixos del certamen


