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Inspira tenen ganes de cridar
i de sonar amb més electricitat

X.C.
BARCELONA. El barceloní Jordi La-
nuza, líder del grup Inspira, ho ex-
plica en una cançó: “Avui caldrà
cantar més fort que mai”. “Ens ve de
gust fer més xivarri a l’escenari. Te-
nim ganes de cridar”, diu. Això es
nota en el nou disc, Amunt! (Amni-
òtic, 2013), un disc produït per Pau
Vallvé, amb “més guitarres elèctri-
ques i patrons rítmics més quadrats,
més terrenals”, que dissabte submi-
nistrarà bona part del repertori del
seu concert al PopArb.

Després d’Escapistes (2010), Ins-
pira han volgut fer un disc més cru
que fins i tot traspua el gust de La-
nuza per grups que van marcar la se-
va adolescència. “Jo vinc d’allà, del
grunge que em va enganxar quan te-

nia 14 anys”, recorda. Les referènci-
es a grups com Pearl Jam, Afghan
Whigs i Alice in Chains no són tan
epidèrmiques com profundes. “Es
tracta de deixar l’estètica i implicar-
te més en el que estàs fent i veure
com d’èpiques poden ser les emoci-
ons”, explica. La cruesa es trasllada-
rà a un concert que, segons Lanuza,
serà “més dinàmic, festiu i rítmic, i
sense moments introspectius”.

Amunt! remena emocions perso-
nals en cançons existencialistes
que, tot i així, obren la porta a diver-
ses interpretacions. “M’han dit que
Més fort que mai és una cançó sobre
el 15-M i no és veritat. Parla de la
sensació d’angoixa que arrosse-
guem des de fa molt anys”, precisa.
Més clara és Somriures de llautó,
“un tema sobre la hipocresia”.e

Jordi Lanuza, el tercer per l’esquerra, amb els altres Inspira. AMNIÒTIC

ARTS ESCÈNIQUES

Fira Tàrrega manté el
múscul al marge de la crisi

Fira Tàrrega ha ensenyat les cartes
tres mesos abans d’arrencar, el
pròxim 5 de setembre. 78 especta-
cles, la majoria estrenes, sortiran
al gran aparador de les arts escèni-
ques. El país convidat serà Mèxic.

ten Pie (que fan un gir en el seu
circ gestual); el dramaturg Este-
ve Soler, que escamparà el nou
Contra la ciutat per Tàrrega; la
coreògrafa Mar Gómez; el ballarí
Pere Faura o l’últim espectacle
experimental de la fundació
d’Ernesto Collado, entre altres.

Per als espectacles de sala han
escollit propostes amb fort con-
tingut visual que puguin viatjar
per tot el món: de dansa, com la
cia. Sol Picó, de circ, com Lean-
dre, la francesa Cru, Zirkus Frak
i la revelació de Psirc, o bé espec-
tacles musicals com el dels
Jashgawronsky Brothers.

Mèxic és el país convidat del
2013, amb cinc espectacles que
representen “una selecció de l’es-
cena mexicana”, segons Duran.
Hi ha des de la reinterpretació
transgressora de El Rei Lear que
fa Richard Viqueira i la Compa-
ñía Nacional de Teatro a Carna-
da, fins a una descarnada versió
de Les criades de Genet titulada
Lo único que necesita una gran ac-
triz es una gran obra y las ganas
de triunfar. Hi haurà altres apos-
tes internacionals, com els balla-
rins britànics de la Company
Chameleon, els xilens del Teatro
del Niño Proletario o el teatre-
dansa dels italians Ondadurto.

Fira Tàrrega completa la pro-
gramació amb workshops, troba-
des professionals, meetings, xer-
rades, formació i 28 propostes in-
closes al Programa Empresa.e

LAURA SERRA
BARCELONA. Ni una queixa, ni un
lament. Fira Tàrrega ha fet públic el
cartell del festival que celebrarà al
setembre que ve (del dia 5 al 8) com
si la crisi no hagués castigat el sec-
tor de les arts escèniques, que en re-
alitat està patint de valent els ma-
gres pressupostos municipals, l’in-
crement de l’IVA i la caiguda de ta-
quilla. Després de fer malabarismes,
han aconseguit mantenir les xifres:
en total, es podran veure 78 espec-
tacles de 77 companyies –la majoria
dels quals seran estrenes i vindran
de creadors del país– amb un pres-
supost molt semblant al de l’any
passat, 1,14 milions d’euros. Espe-
ren atreure el mateix nombre de
programadors que en anteriors edi-
cions (uns 200) i l’espai professio-
nal de la Llotja està ja tot reservat.
Una altra nota positiva és que han
pogut abaixar entrades (dels 19 eu-
ros als 15, 12 i 5, en funció dels es-
pais, o bé 0 si és en espais oberts).

El secret? “Som hiperactius. Pro-
duïm en espècies, intentem assegu-
rar un circuit a les produccions grà-
cies a moltes col·laboracions amb
altres espais i festivals i treballem
amb ajuntaments perquè obrin els
seus teatres als creadors i els pro-
gramin –explica Jordi Duran–. Tre-
ballem pensant en el mercat, entès
en global: el català, l’espanyol i l’in-
ternacional”. La fira del carrer de
Tàrrega ha sigut des dels orígens el
gran aparador del teatre català, en
especial dels espectacles de carrer
–que enguany representa el 75% del
cartell.

Fer del carrer una àgora de debat
El que sí que reflectirà el context so-
cial i polític actual seran els espec-
tacles seleccionats. La companyia
de dansa Nats Nus s’ocuparà de la
inauguració. Toni Mira està creant
un muntatge inspirat en la realitat
més immediata i amb el canvi com a
tema. Vuit ballarins protagonitza-
ran una obra de dansa, acrobàcia i
vídeo a Transforma-T. “Convertim
el carrer en una autèntica àgora de
debat del que ens preocupa –diu
Duran–. Les tres claus de la progra-
mació del 2013 són la novetat, la
multiplicitat i la connexió temàti-
ca i formal amb l’actualitat; hi ha les
últimes tendències internacionals i
les noves tecnologies”.

Entre la programació destaquen
les produccions que han nascut grà-
cies als Laboratoris Creatius de la
Fira, com els muntatges d’Insecto-
tròpics, Joan Català i Macarena Re-
cuerda Sheperd. També hi aparei-
xen noms coneguts com els de Pon-

La companyia basca Ertza presentarà a Tàrrega
4x4, un muntatge de dansa urbana. FIRA TÀRREGA

El mercat d’arts escèniques programarà 78 muntatges

1,14
Són els
milions de
pressupost,
un 80% del
qual són ajuts
públics

48%
Són les obres
gratuïtes. Un
56% dels
muntatges
són per a tots
els públics


