
¿S ap qui va ser Daniel Sur-
vage? Probablement, 
no: jo tampoc ho sabia, i 

sóc de l’ofici. Survage, rus d’origen 
bàltic, va néixer el 1879, era una mi-
ca més petit que Henri Matisse i una 
mica més gran que Pablo Picasso. 
Va morir el 1968, 14 anys després 
que Matisse, set abans que Picasso. 
 No va ser cap desconegut. Com 
molts altres contemporanis russos, 
va recolzar totes les avantguardes 
que arribaven a Moscou de la mà de 
col·leccionistes com Morózov, va 
emigrar a París abans fins i tot de la 
Revolució. Allà va treballar com a afi-
nador de pianos a la casa Pleyel –el 
seu pare, que es va arruïnar, havia 
tingut una fàbrica d’aquests instru-
ments– i allà va tractar amb tota 

Descobrir 
un artista 
fidel a la seva 
curiositat 
i ofici
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deesi l’avantguarda, va exposar a les ma-
teixes galeries que Picasso, va tenir 
la seva part d’èxit, encàrrecs, arti-
cles… i els seus quadros encara avui  
obtenen un nivell respectable a les 
subhastes. No obstant, ni a vostè ni a 
mi ens sonava el seu nom.
 Daniel Survage va arribar a 
Cotlliure a principi dels anys 20 del 
segle passat, en ple retorn a l’ordre 
de la pintura francesa, i en un mo-
ment delicat en la vida d’un pintor: 
les coses van bé, però un ja intueix 
que no juga a la mateixa lliga que al-
tres, potser pressent que el seu nom 
aviat serà oblidat. Altres al seu lloc, 
com André Derain, van perdre el cap 
i es van tornar ultraconservadors (en 
tot); i encara altres es van apuntar a 
qualsevol novetat amb l’esperança 

que això els rejovenís.
 Pocs com Survage van seguir el 
seu camí deixant-se portar per la se-
va curiositat i el seu ofici. La seva 
obra d’aquests anys és molt pròxi-
ma, en la seva paleta, en els seus te-

mes, i en les seves preguntes, a la de 
Georges Braque, i això és el que ens 
mostra aquesta bella exposició que 
es pot veure al Musée d’Art Moder-
ne de Cotlliure fins al 30 de setem-
bre. Un descobriment. H 

L’obra del pintor rus 
emigrat a França 
Daniel Survage és 
pròxima a la de Braque
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El públic 
de la dansa 
augmenta 
al Mercat

M. C. 
BARCELONA

El Mercat de les Flors ha resistit. 
La retallada del 40% del seu pres-
supost no ha impedit tancar amb 
un balanç positiu, que ahir va 
presentar Cesc Casadesús, direc-
tor del centre coreogràfic. Serà al 
capdavant de la institució fins 
que s’acabi el nou contracte-pro-
grama, el 2015, «sempre que tin-
gui prou mitjans per portar-lo a 
terme». Es manté l’ocupació a 
l’entorn al 73%, i augmenta el 
nombre d’espectadors, que passa 
de 45.000 a 48.000.
 «Més que de les xifres, estic sa-
tisfet que s’hagi trencat aquesta 

barrera que hi havia amb la dan-
sa. Avui molta gent la té en comp-
te com una opció. El que em preo-
cupa és que no hi hagi més dansa 
en teatres privats i al Lliure, on no 
n’hi haurà la temporada que ve. 
Però sí que en programaran al Te-
atre Nacional». 
 Entre els plats forts del curs 
que ve, va avançar la visita de la 
Compañía Nacional de Danza i el 
retorn dels originals Hofesh 
Shechter i Baró d’Evel. Aquesta 
companyia serà resident fins al 
2014 i estrenarà un espectacle 
per any. En el futur, Malpelo i 
Israel Galván també firmaran 
acords de residència. En l’oferta 
familiar destaca l’estrena d’un es-
pectacle sobre Joan Miró a càrrec 
d’Aracaladanza. H 

balanç

Hofesh Shechter, 
Baró d’Evel i la 
Compañía Nacional 
de Danza vindran la 
temporada que ve

FiraTàrrega obrirà potent
3l’espectacular ‘as the world tipped’ inaugurarà la mostra al setembre

MARTA CERVERA
BARCELONA 

F
iraTàrrega Teatre al Carrer 
obrirà aquest any amb As the 
world tipped, un espectacle 
de dansa aèria de «gran for-

mat» sobre el canvi climàtic a càrrec 
dels britànics Wired Aerial Theatre. 
El seu director, Nigel Jamieson, artí-
fex de la cerimònia inaugural dels 
Jocs Olímpics de Sydney, proposa 
una reflexió sobre la crisi mediambi-
ental amb un muntatge sorprenent, 
amb un escenari que es transforma 
en una pantalla sobre la qual els ac-
tors actuen amb ajuda d’arnesos.
 La Fira se celebrarà del 6 al 9 de se-
tembre i comptarà amb 67 compa-
nyies, 45 en la secció oficial i amb la 
meitat dels espectacles d’estrena. 
«Tàrrega arrisca», va destacar ahir 
Jordi Duran, director de la mostra, 
que aquest any arriba a la sevs 32a 
edició. Les noves tecnologies, va as-
senyalar, tindran més pes. «Les com-
panyies joves cada vegada fan servir 
més el vídeo, hi han crescut», va afe-
gir. La mostra ha participat en la pro-
ducció de 12 espectacles. 
 En aquesta edició ha comptat 
amb un pressupost d’1,2 milions 
d’euros, un 10% menys que en l’an-
terior, aportat principalment per la 
Generalitat, seguit de l’ajuntament 
de Tàrrega, la Diputació de Lleida i el 
ministeri de Cultura. 

APOSTA PEL RISC / La meitat dels mun-
tatges de la secció oficial són cata-
lans; un 25%, de la resta de l’Estat, i 
l’altre 25%, internacionals de vuit 
països, amb companyies de Bèlgica, 
Holanda, Itàlia, Mèxic, Regne Unit, 
Suècia, Corea i França. Si l’any pas-
sat la convidada va ser Llatinoamèri-
ca, aquest any ho seran els països 
nòrdics. Es presentaran amb Bring 
the ice, un xou amb artistes de circ de 
Suècia, Dinamarca, Finlàndia, 
França, Catalunya i Espanya que dei-
xarà entreveure «les sinergies cultu-

rals entre Catalunya i Suècia en l’àm-
bit del circ», va declarar Duran. 

GRAN APARADOR EUROPEU / La fira, apa-
rador de les arts de carrer, compta 
amb 200 programadors internacio-
nals dels 800 que responen a la cita 
cada any. Un dels objectius de la Fira 
és la internacionalització. Una en-
questa feta per analitzar el seu im-
pacte, basada en enquestes a progra-
madors i companyies que hi van par-
ticipar el 2009 i el 2010, situen 
Tàrrega entre una de les millors 
d’Europa en teatre de carrer.
 Entre les propostes internacio-
nals més potents que aterraran a la 
fira de Tàrrega aquest any figuren 
Zweep, d’una prestigiosa companyia 
holandesa, que integra en la dansa 
contemporània tècniques del 
kungfu i el txi-kung; Descomposició, 
una denúncia de la corrupció a 
Mèxic a càrrec d’una formació 
d’aquell país, i Kiss&cry, una poètica 
proposta que uneix dansa i cinema 
dels belgues Charleroi Danses en la 
qual els dits de la mà es converteixen 
en ballarins.

LABORATORI CREATIU / Entre les compa-
nyies que exploren noves maneres 
d’aproximar-se al públic destaquen 
tres experiments: TeatrodeCerca, 
amb Que vaya bonito (una de terraos), 
convidarà el públic a participar en 
una festa que s’enrareix; Obskené 
proposa que el públic creï el seu pro-
pi itinerari entre quatre carpes per 
endinsar-se en l’emigració a Trossos; i 
l’artista Raúl Martínez, de Ferrocu-
lar, presenta Pantalla botánica, instal-
lació que juga amb la robòtica i la 
jardineria.
 També serà curiosa la Caputxeta 
galàctica de la companyia catalana 
Insectotròpics. La proposta de Pere 
Faura acostarà Dansa real, ja!; i els po-
pulars Brodas Bros estrenaran una 
peça itinerant amb discjòqueis i ex-
perts en hip-hop. H

aVanç DE la 32a EDICIÓ DE la CIta DEl tEatrE DE CarrEr

TRES PROPOSTES DESTACADES

‘AS THE WORLD TIPPED’  Wired Aerial Theater obre Fira-
Tàrrega amb una aposta compromesa, plena de risc i emoció. 

‘ZWEEP’ Les tècniques de les arts marcials inspiren un poètic  
duel creat per la innovadora companyia holandesa Schweigman&.

‘CAPUTXETA GALÀCTICA’ Refrescant proposta de la compa-
nyia catalana Insectotròpics, tan exuberant com divertida.


