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CULTURES

a bola de neu de la Fi-
ra de Teatre al Carrer
de Tàrrega ja roda im-
parable. Un espectacle

succeeix a un altre a cada hora en
diferents espais de la localitat ur-
gellenca. Apuntem deu propostes
que no s’han de deixar escapar.

▶Transforma-t. Nats Nus. L’es-
pectacle que ahir va donar el tret
de sortida a Tàrrega 2013, i que es
podrà veure dos cops més fins di-
umenge, presenta un muntatge
de dansa de gran format juxtapo-
sant diverses arts escèniques. Una
reflexió sobre els canvis i la lluita
constant actuals. Interessant per la
hibridesa i la grandiositat de la pro-
posta. Espai Hort del Barceloní.
Avui, 23 h; diumenge, 00 h.

▶Carnada. Compañía Nacional de
Teatro, de Mèxic. Posada en esce-
na d’una adaptació lliure i  moder-
na d’El rei Lear de Shakespeare. Di-
recció d’un dels creadors més con-
trovertits del país, Richard Vi-
queira. Un muntatge que es pro-
met participatiu i amb una alta im-
plicació de l’espectador. Polies-
portiu Municipal A. Avui, 12 i 20 h.

▶De miracles i meravelles. Con-
ferència optimista. Fundació Co-
llado Van Hoestenberghe. La com-
panyia trasllada el seu neuràlgic
centre creatiu de Camallera per ar-
ribar a la capital urgellenca possi-
blement en una de les propostes
més innovadores del llenguatge
teatral del nostre país. Una confe-
rència en que tot es permet, so-
bretot, encomanar l’optimisme
del conferenciant. Espai Reguer
B. Avui, 22 h; dissabte, 23 h.

▶Rien à dire. Leandre. El mim i
clown torna als escenaris targarins
i sempre, dins les propostes més
clàssiques, les seves esdevenen
les més sorprenents i especials,
aconseguint l’empatia des de l’ins-

tant zero amb l’espectador en una
recreació d’un especial univers i
llenguatge. Espai Sant Josep. Avui,
21 h; dissabte, 12 h.

▶Carvalho contra Vázquez Mon-
talbán. MVM, 10 anys d’absència.
La proposta més teatralitzada però
que cerca amb incisió els nous
llenguatges i espais a través d’un
dels personatges més coneguts
de l’escriptor barceloní. L’explora-
ció d’espais comuns i quotidians
com a nous espais de creació ar-
tística. Plaça Sant Antoni. Avui, 20
i 23.30 h; dissabte, 20.30 h; di-
umenge, 20.30 h.

▶(Remor). Res de res. Guanyador
del Total Theatre Award del Festi-
val Fringe 2012. La concepció de
l’espai i el muntatge fan que aques-
ta proposta sigui especialment
particular. Ha generat expectatives
a l’avançada, fet pel qual les en-
trades escassegen. Espai Sant Jo-
sep (pati). Avui i dissabte, de 18 a
20.20 h cada 20 minuts; diumenge,
de 19 a 20.20 h, cada 20 minuts.

▶Memòries d’una puça. Sol Picó
Cia de Dansa. La coreògrafa i ba-
llarina Sol Picó és una autèntica
observadora i exploradora de la
dansa. És per això doncs que cada
un dels seus muntatges proposa i
arrisca i un pensament n’acaba es-
devenint l’ànima. Teatre Ateneu.
Avui, 22.30 h; dissabte, 12 h. 

▶Contra la ciutat. Esteve Soler i
Jordi Queralt. El matrimoni artís-
tic entre el dramaturg Esteve Soler
i l’arquitecte Jordi Queralt esdevé,
certament, un dels imperdibles
de la fira de Tàrrega d’enguany. Re-
creació de l’univers literari de So-
ler –la trilogia de les Contres– en un
viatge entre ficció i realitat on la
ciutat es converteix en un enorme
escenari o en el marc d’un gran
quadre a descobrir. Diferents espais.
24 hores obert.

▶El lloc. Íntim Produccions. Els
alumnes de l’aula de teatre de
Lleida i el director i dramaturg
Jorge Yamam Serrano s’uneixen en
aquest projecte teatral basat en fets
històrics que van ocórrer a la ciu-
tat de Tàrrega l’any 1348 –la ma-
tança de jueus– en una línia con-
tínua i discontínua entre present i
passat. Espai les Sitges. Avui, 12 i 23
h; dissabte, 12 i 23 h; diumenge, 12
i 18 h. 

▶Whose are those eyes? Maca-
rena recuerda Sheperd. Dins les
propostes de noves dramatúrgies
trobem aquest espectacle inter-
actiu en que l’espectador assu-
meix un personatge per desco-
brir-ne la trama. El muntatge evi-
dencia com, a vegades, hi ha una
línia fina que separa ficció i reali-
tat. Cinema Majestic. Avui, dis-
sabte i diumenge, 19 i 20 h (anglès)
i 21 i 22 h (castellà).
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Anàlisi

Deu cites indispensables
per no perdre’s a Tàrrega

La Fira del Teatre al Carrer viu des d’avui i fins diumenge tres llargues
jornades amb prop de vuitanta espectacles que multipliquen les seves
funcions i converteixen el certamen en una marató d’arts escèniques



L’actriu manresana Aina Hugu-
et pren part en la posada en esce-
na de l’obra El balneari, que forma
part de la programació del Festival
Temporada Alta de Girona-Salt.
Les funcions tindran lloc els dies
17 i 18 d’octubre, a les 21 h, a l’es-

pai de Can Cors, a la localitat de
Celrà (Gironès), amb producció de
Mentidera Teatre i La Ruta 40.

Albert Prat i Llàtzer Garcia diri-
geixen un muntatge escrit per
Marc Artigau en el que també hi
actuen Cristina Cervià, Alberto
Díaz, David Planas, Albert Prat,

Sergi Torrecilla i Meritxell Yanes. El
balneari és una peça teatral que
pren com a punt de partida diver-
sos relats de l’escriptora neoze-
landesa Katherine Mansfield, i se
centra en el suposat poder curatiu
que les persones concedeixen a
aquests espais de repòs.
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Aina Huguet actua al Temporada Alta

Dues grans exposicions dedica-
des a Camile Pissarro i Joaquim So-
rolla destaquen en la nova tem-
porada de Caixafòrum Barcelona,
en la qual també figura una mos-
tra de Le Corbusier coproduïda
amb el Museu d’Art Modern de
Nova York i l’exhibició La Bellesa
captiva, amb obres de petit format
del Museu del Prado. Els màxims
responsables de la institució van
reconèixer ahir, en la presentació
del curs 2013-14, que l’equipa-
ment té el repte de superar les xi-
fres de visitants del 2012, quan, co-
incidint amb el desè aniversari
de la seva inauguració, va rebre
971.101 persones, un rècord his-
tòric, amb exposicions relaciona-
des amb Mesopotàmia o la màgia
del cinema de Georges Méliès.

Encara que la temporada ar-
renca el 26 de setembre amb Art
ficció, dins del cicle Comisart, serà
el 16 d’octubre quan s’inauguri la
primera gran exposició del pròxim
període, una monogràfica de Pis-
sarro, en coproducció amb el Mu-
seu Thyssen-Bornemisza, i que a
Madrid ja han vist fins ara més de
125.000 persones. A la capital ca-
talana es podran veure, fins al 26
de gener de 2014, un total de 67 olis
en els quals es mostra l’interès
del pintor impressionista pels pai-
satges, tant rurals com urbans.
Entre les obres prestades per mu-
seus i col·leccionistes d’arreu, des-
taca una famosa paleta on l’artis-
ta va pintar una escena campestre
combinant els colors de l’arc iris.

L’altra gran exposició de la tem-
porada, segons va comentar el di-
rector de l’àrea de cultura de la
Fundació La Caixa, Ignasi Miró,
serà la coproduïda juntament amb
el Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport i la Fundació Museu Soro-
lla, amb obres del valencià Joa-
quim Sorolla en què s’explora la
seva relació amb el mar. Es podrà
visitar entre el 13 de juny i el 14 de
setembre de 2014, comissariada
per Consuelo Luca de Tena, di-
rectora del Museu Sorolla. Segons
Miró, la mostra permetrà conèixer
la «visió més lliure i experimental»
del pintor espanyol.

Entre el 29 de gener i l’11 de
maig del 2014, CaixaFòrum obri-
rà les seves portes a un dels ar-
quitectes més influents del segle
XX, Le Corbusier, a través de pin-
tures, projectes i maquetes pro-
cedents de la Fondation Le Cor-
busier de París i del Moma de

Nova York, que és qui produeix el
projecte amb La Caixa. Continuant
la col·laboració iniciada amb el
Museu del Prado fa uns anys, ar-
ribarà a Barcelona el 23 de juliol del
2014, i fins al 6 de gener del 2015,
l’exposició La Bellesa captiva, en la
que es reuniran més de 120 obres
de petit format de la col·lecció del
centre, amb artistes que van d’El
Greco, Velázquez i Rubens a Tie-
polo, Goya i Fortuny.

Un altre projecte serà la pri-
mera exposició conjunta d’art i
ciència Mediterrani, que s’exhi-
birà a la vegada a CosmoCaixa
(des del 10 de desembre) i Caixa-
Fòrum (del 27 de febrer al 24 de
juny del 2014). Mentre que a Cos-
moCaixa s’oferirà al públic una vi-
sió d’aquest mar centrada en la
seva història, la biologia i la geo-
logia, a CaixaFòrum es coneixeran
les principals innovacions culturals
generades en el Mediterrani a par-
tir del segle VI aC.

L’art contemporani tindrà el seu
espai gràcies al cicle Comisart, en
què tres joves comissaris oferiran
noves mirades a la col·lecció de La
Caixa. En aquesta primera edi-
ció, els projectes escollits són dels
madrilenys Jaime González Cela i
Manuela Pedrón Nicolau (Art fic-
ció); de Suset Sánchez (Rumor) i de
Sabel Gavaldon (Contratemps).

Preguntada la directora general
adjunta de la Fundació La Caixa,
Elisa Durán, sobre si des del mes
de maig ha descendit el nombre de
visitants, ja que és des de quan han
de pagar-se 4 euros per entrada si
no s’és client de l’entitat bancària,
va assegurar que no s’ha notat, ja
que «un 80 % dels visitants barce-
lonins són clients». D’altra banda,
tant ella com Ignasi Miró van afir-
mar que les relacions i el diàleg
amb el MNAC és fluid i intens.
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Sorolla, Pissarro i
Le Corbusier, en les
exposicions del nou
curs al CaixaFòrum

El centre barceloní i CosmoCaixa oferiran
de forma conjunta una mirada al Mediterrani


Una finestra tapada de la casa intervinguda a «Contra la ciutat»
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Pintura de Pissarro
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