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El Macba confia que l’Ajuntament
eviti més impagats de l’Estat
El director del Macba, Bartomeu Marí,
confia que la majoria que exercirà l’Ajun-
tament de Barcelona al patronat del mu-
seu eviti nous impagats de l’Estat al cen-
tre, com els 1,6 milions d’euros que el go-
vern espanyol va deixar d’aportar l’any
passat al·legant que la Generalitat no com-

plia l’objectiu de dèficit. A finals d’any
s’aprovaran els nous estatuts i el nou pa-
tronat, que reflectiran que l’Ajuntament
s’ha convertit en l’administració que més
aporta al centre, amb un 52% del total,
respecte al 35% de la Generalitat i el 13%
del ministeri de Cultura.CULTURA

hi han anat 53 entitats i 65 pro-
gramadors més que l’any pas-
sat. S’ha assolit una xifra rè-
cord de professionals, 788,
i d’entitats que compren
i venen espectacles, 443.
L’ocupació dels espec-
tacles de pagament, un
65%, també ha sigut su-
perior a la de l’any pas-
sat, tot i que s’han venut
menys entrades, 11.800.
L’any passat l’índex d’ocu-
pació va ser d’un 59% i se’n
van vendre 15.000.

Pel que fa als espectacles que
s’han pogut veure durant el cap de
setmana, hi hagut propostes singu-
lars en les diferents tendències. La
companyia Trasto Teatro, conside-
rada l’hereva de l’esperit crític de La
Zaranda, fa una radiografia de les
misèries de l’Espanya actual amb
tres personatges que semblen sor-
tits dels gravats més negres de Go-
ya. A Los satisfechos, un frare, un en-
terrador i una prostituta troben en
una vetlla una carmanyola plena de
menjar. Estan afamats i les discus-
sions per veure qui dels tres se’l
menja són una metàfora de la moral
que intenta controlar la gent, de la
possibilitat d’una revolució que no

s’acaba de produir i dels que només
miren per ells mateixos. I dissab-

te a la nit, l’Ateneu de Tàrrega
es va omplir amb l’espectacle

mexicà Todavía... siempre,
en què l’octogenària Tara
Parra protagonitza un text
emotiu sobre la vellesa i la
mort.

El ballarí Jordi Galí va
sorprendre a l’aire lliure

amb Abscisa, un espectacle
inclassificable: sembla a mig

camí entre la dansa, el circ i l’art
contemporani. Galí i dos intèr-

prets més, armats amb cordes, con-
verteixen un parell d’escales i dos
puntals de fusta en una estructura
complexa que concilia forces con-
tradictòries. Joan Català va debutar
en solitari amb Pelat, on té com a
company un puntal de fusta de qua-
tre metres. L’autor sembla un ma-
nobre que porta el cul dels panta-
lons apedaçat i que demana la col·la-
boració de quatre voluntaris i del
públic per convertir el seu joc soli-
tari en una festa. Finalment, ahir va
ser dia de circ. Els tres membres de
la companyia Psirc, considerada
una de les més prometedores del
panorama català, recreen amb acro-
bàcies un triangle amorós.e

Tàrrega fa rècord de programadors
La Fira de Teatre al Carrer tanca amb un 65% d’ocupació i 85 funcions amb entrades exhaurides

Un servei públic entre
els millors d’Europa
A més de fer balanç, els organitza-
dors de FiraTàrrega van presentar
el tercer estudi econòmic que han
encarregat en els últims anys. En-
guany han analitzat l’impacte eco-
nòmic global de la Fira, tant en el
sector com a la localitat, en les edi-
cions del 2011 i el 2012. En el món
de les arts escèniques, la Fira gene-
ra cada any un impacte econòmic
de més de 2,5 milions d’euros. Els
visitants, més de 140.000 cada
any, deixen prop de 2,3 milions
d’euros a la ciutat i el 2011 la mitja-
na del volum econòmic de contrac-
tació per cada companyia va ser de
36.000 euros. El retorn de les
aportacions que les institucions
públiques fan a la Fira és de set eu-
ros per cada euro invertit.

Hildebrand Salvat, el director
de Ceres, l’empresa que ha fet l’es-
tudi, va afirmar que el certamen ja
no és un mercat sinó “un servei pú-
blic cultural” situat entre les mi-
llors fires d’Europa. Les compa-
nyies enquestades la valoren amb
una mitjana de 7,7.

ANTONI RIBAS TUR
TÀRREGA

Els carrers de Tàrrega
s’han tornat a omplir
d’espectacles i de públic.
La pluja va fer perillar la
jornada de dissabte, pe-

rò només es van haver de suspendre
quatre funcions. Mar Gómez va des-
afiar la pluja i no va aturar la repre-
sentació d’Entre tú y yo, un duet de
dansa en què aborda els aspectes
menys sentimentals d’una relació
amorosa. A la nit, la companyia ita-
liana Ondadurto va poder mostrar
el seu espectacle amb tot el seu po-
tencial. C’era una volta reinventa
tres contes –Blancaneu, La caputxe-
ta vermella i La ventafocs– amb dan-
sa, música, escenaris mòbils i foc. La
seva visió d’aquestes històries no és
complaent: l’heroïna es torna com
la madrastra que la martiritzava.

La mateixa energia d’aquests es-
pectacles es pot observar en el ba-
lanç d’aquesta edició de la fira. Jor-
di Duran, el director de FiraTàrre-
ga, s’havia proposat atraure més en-
titats i ho ha aconseguit. Aquest any
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Abscisa,
l’espectacle
inclassificable
del ballarí
Jordi Galí.
MARTÍ E. BERENGUER

HI HAVIA UNA VEGADA...
Els italians Ondadurto revisen
contes infantils a l’espectacle
C’era una volta. MARTÍ E. BERENGUER


