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Subirachs
tindràun
centrepropi
Es preveu que el nou
espai farà 4.000
metres quadrats i
s’inaugurarà el 2011

Redacció
BARCELONA

Les obres de construcció
del Centre Cultural Caixa
Penedès-Espai Subirachs,
nou espai museístic dedi-
cat a l’artista Josep M. Su-
birachs, van començar ahir
al carrer Princesa de Bar-
celona amb l’objectiu d’aca-
bar en el primer trimestre
del 2011. L’inici de les
obres, a càrrec dels arqui-
tectes Ramon Sanàbria i
Lídia Planas, arriba vuit
anys després que Caixa Pe-
nedès i l’artista signessin
un acord.

L’Espai Subirachs, em-
plaçat en l’antiga parròquia
de Sant Cugat de Rec, tin-
drà una extensió de 4.000
metres quadrats, organit-
zats en dues plantes sub-
terrànies, una planta baixa
i cinc plantes superiors,
que suposaran una inver-
sió de 10 milions d’euros.

L’eix central, amb 800
metres quadrats d’exten-

sió, es dedicarà a la col·lec-
ció permanent de l’artista,
en què s’exposaran 300
peces que repassaran la
seva obra, des dels seus ini-
cis amb el noucentisme,
passant per l’expressionis-
me, el seu període abstrac-
te i les últimes investigaci-
ons plàstiques.

“Calia una relectura de
la trajectòria de Subi-
rachs”, comenta la seva
filla i conservadora del cen-
tre, Judit Subirachs, se-
gons la qual l’Espai vol rei-
vindicar el vessant “polifa-
cètic” de l’escultor, que va
quedar “eclipsat per la tità-
nica i polèmica obra de la
Sagrada Família”.

En aquest sentit, la mos-
tra acollirà, a més d’un cen-
tenar d’escultures, 70 di-
buixos, 45 pintures realit-
zades a partir del 2004, així
com medalles i obra gràfica.

El nou centre cultural
dedicarà dues plantes a ex-
posicions temporals gràci-
es a convenis amb centres
dels principals països euro-
peus, que també acolliran
exposicions de Subirachs.
També disposarà d’un audi-
tori amb capacitat per a
200 persones. ■

Josep M. Subirachs exposarà la seva obra en un espai de
Barcelona patrocinat per Caixa Penedès ■ M. ÀNGELS TORRES

Panoptikum, prestigiosa companyia alemanya de teatre visual, s’uneix als targarins Efímer per crear ‘Transition’ ■ FIRA TÀRREGA

CarlesGuerradirigiràles
exposicionsdelaVirreina
Redacció
BARCELONA

Els tres primers concursos
internacinals de l’Ajunta-
ment de Barcelona per triar
directors de centres muse-
ístics han acabat a casa:
Josep Serra al Picasso,
Joan Roca al Museu d’His-
tòria i ara Carles Guerra
(Amposta, 1965) a la Vir-

reina Centre de la Imatge,
on començarà a exercir l’1
de novembre en substitució
d’Iván de la Nuez. Guerra
ha guanyat un concurs al
qual s’havien presentat 26
candidats de Catalunya, Es-
panya, França, Holanda i
Alemanya. El comitè de se-
lecció estava format per
l’artista Frederic Amat i el
filòsof Xavier Antich.

Guerra és professor a la
Universitat Pompeu Fabra,
va dirigir la Primavera Fo-
togràfica del 2004 –va ser
l’última edició–, exerceix
com a crític d’art i ha co-
missariat exposicions com
la de Perejaume al Macba el
1999. Segons va avançar
ahir, Guerra vol convertir
la Virreina en una mena de
“nus” que vinculi la investi-

Elcarrermésviu
La 29a edició de Fira Tàrrega s’inaugurarà amb una
‘performance’ col·lectiva del ‘performer’ Kiku Misto

Teresa Bruna
BARCELONA

El tercer regnat de Jordi Co-
lominas com a director de
Fira Tàrrega reitera els ob-
jectiusqueesvaplantejaren
el primer: recuperar el gran
format, que va dotar de tant
deprestigi la firaalsseus ini-
cis, i prioritzar la presència
de companyies catalanes,
sobretot a l’espectacle d’o-
bertura. Així respira l’aperi-
tiudeprogramacióqueesva
presentar ahir. Queden,
però, moltes coses per lligar
abans de setembre.

Ja és segur que l’especta-
cle inaugural s’ha confiat a
la companyia del polifacètic
Kiku Mistu, “poeta de la
vida”, com li agrada descriu-
re’s. Porta el títol Compar-

tim la llum i és una acció/
performance/ experiment
compartida amb el públic.
“Ja hi ha companyies que
fan coses espectaculars,
grans temes. Jo vull fer poe-
sia, explicar contes, jugar,
crear màgia”, explica. Mistu
narrarà dos contes, un de
zen i un d’àrab, a la seva ma-
nera, sempre imprevisible.

El gran format continua
amb els alemanys Panopti-
kum, que s’uneixen amb els
targarins Efímer (especta-
cle inaugural 2008) per a la
creació de l’espectacle visu-
al Transition, sobre un text
del libanès Wajdi Mouaead.
També és molt espectacular
la proposta Invasores del es-
pacio, de Rayuela Producci-
ones Teatrales, “un especta-
cle atípic amb estètica dels

70”, segons Colominas. Els
andalusos Rea Danza faran
dansa aèria utilitzant un
camió amb elements mecà-
nics per al muntatge Ins-
trucciones del uso i Sol Picó
porta la preciosa sirena ge-
gant de Sirena a la plancha
(premiMaxdedansa2008).

En la mateixa línia visual
hihaelsespaissingularsque
ens descobreix la fira.
Aquest any toca el Parc de
Sant Eloi, situat a la ciutat,
que serà escenari de Blanc!,
un conjunt de propostes en
quèelcolorblancéselprota-
gonista. Funcionarà dues
tardes i hi actuen –de mo-
ment– sis companyies.

Carabosse, els francesos
que ens van sorprendre can-
viant la fisonomia de Talla-
dell (al costat de Tàrrega),

omplint-lo d’espelmes, can-
vien radicalment cap a l’inti-
misme amb Chez Cocotte,
que descriuen com a “teatre
del vapor”. Escarlata Circus
muntenlasevacarpapetito-
napermostrareldelicióses-
pectacle Devoris causa,
amb un gall dindi com a pro-
tagonista.

La vitrina de Quebec
JafaanysqueTàrregaiQue-
bec es relacionen. Aquest
any, la pulsació es vesteix
amb la Vitrina Quebec, un
espai de trobada de les arts
escèniques d’aquest territo-
ri nord-americà amb Euro-
pa, a través de Tàrrega. A la
Fira es presenten tres com-
panyies: Les Parfaits Incon-
nus, Mobile Home i Poupées
[K]rinkées. ■

gació amb un nou concepte
de la imatge, “no com es
veu als museus”, sinó te-
nint en compte la seva “di-
mensió política”. Guerra té
ganes d’assumir el risc
d’experimentar, equivocar-
se i, si cal, rectificar.

Per part del jurat, Frede-
ric Amat ha donat com una
de les raons per triar Guer-
ra que el seu projecte deixa
clar que “un centre de la
imatge no és un museu
d’art contemporani”. “Era
el millor projecte, de gran
volada, i espero que també
de llarga volada”. Segons
Antich, la proposta de
Guerra té personalitat, so-
lidesa conceptual i prové
d’algú amb experiència. ■


