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FiraTàrrega, teatre de
carrer compromès
Suposarà al voltant del 73% del cartell

FESTIVALSARTSESCÈNIQUES

❘ TÀRREGA ❘ L’actualitat, entenent
l’espai públic com una àgora de
debat, és un dels eixos conduc-
tors dels espectacles de carrer
previstos en la pròxima FiraTàr-
rega, que se celebrarà de l’11 al
14 de setembre a la capital de
l’Urgell. La programació de car-
rer d’aquesta 34a edició inclou
38 espectacles de carrer, el 73%
de la programació oficial. Bo-
na mostra d’aquest teatre com-
promès és la companyia Obske-
né, que proposa una interpreta-
ció contemporània del clàssic de
Lope deVega Fuenteovejuna,
que 400 anys després continua
vigent amb la referència a un po-
der egoista i corrupte.

També revisiten un clàssic els
polonesosTeatr KTO, que por-
ten a l’escena la seua versió es-
pectacular de l’Assaig sobre la

ceguesa de José Saramago, a The
blind. Per la seua part, la com-
panyia madrilenya La RuedaTe-
atro Social interactuarà amb el
públic i es convertirà en els Ro-
dríguez, una família que acaba
de ser desnonada.

Els bascos Markeliñe oferiran
una visió sobre els desplaçats, i
la companyia de teatre de car-
rer Monterrey (Mèxic) ha comp-
tat amb la direcció de Los Ga-
lindos per reflexionar sobre la
imposició i la violència, a Ti-Tlan
(lugar entre).

S’hi suma l’espectacle inau-
gural, La ira dels peixos, que
canta a la diversitat cultural i a
la resistència dels pobles, naci-
ons i cultures del món amena-
çades que lluiten per sobreviu-
re, a través de l’enfrontament
entre dos cultures.

Sitges projectarà un curt
de Rodrigo Cortés en el
qual intervé Júlia Otero

FESTIVALSCINE

❘ SITGES ❘ El Sitges - Festival In-
ternacional de Cinema Fantàs-
tic de Catalunya, que tindrà
lloc del 3 al 12 d’octubre, pro-
jectarà el curtmetratge del ci-
neasta Rodrigo Cortés 1,58,
protagonitzat per ManuelaVe-
llés i produït per Gas Natural
Fenosa en el marc del projec-
te Cinergia, va informar ahir
la companyia. El curt, amb ai-
res de thriller i terror, que
compta també amb la col·la-
boració especial de Gabino
Diego i la periodista Júlia Ote-
ro, ofereix a l’espectador dife-
rents claus sobre una conduc-
ció eficient, a través de la his-
tòria d’una noia que condueix
de nit de forma descurada, fins
que un grup de misteriosos as-
saltants li causa nombrosos
problemes.

A més de Cortés, l’empresa
ha seleccionat els directors Pa-
co Plaza, Jaume Balagueró i
Juan Cruz per dirigir curtme-
tratges vinculats amb l’eficièn-
cia energètica i els productes
i serveis de la companyia.

Basats en quatre històries de
gènere fantàstic i thriller, es-
taran protagonitzats per actors
comTerele Pávez, José Coro-
nado,MaribelVerdú, Fele Mar-
tínez i JuliánVillagran.

BALAGUERÓ

Jaume Balagueró
(Lleida, 1968) dirigirà
un curt vinculat amb
l’eficiència energètica

Mésde
10.000 parelles
lingüístiques

LLENGUA

❘BARCELONA ❘ El programaVolun-
tariat per la Llengua, impul-
sat per la Direcció General de
Política Lingüística de la Ge-
neralitat, va crear 10.208 pa-
relles per a la pràctica del ca-
talà a través de la conversa el
2013. De les persones que hi
van participar l’any passat, el
59,9% dels aprenents eren
nascuts a l’estranger; el
24,5%, a la resta d’Espanya;
el 9,6%, a Catalunya, i la res-
ta no va concretar la seua pro-
cedència. Predominen els vo-
luntaris d’entre 50 i 65 anys
i els aprenents d’entre 30 i 39
anys.

Els espectacles
del Grec atrauen
80.000 persones
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❘BARCELONA ❘Un total de 79.254
persones han assistit a algun
dels 79 espectacles de paga-
ment programats pel Festival
Grec de Barcelona, que ha as-
solit un 58,15% de l’ocupa-
ció en un certamen que ha
augmentat almenys en un
19,23% la xifra d’espectadors
del total del 2013, va anun-
ciar ahir el director del certa-
men, Ramon Simó, a l’espe-
ra del tancament definitiu de
xifres. L’any passat va tancar
amb 66.466 espectadors, se-
gons el recompte final resse-
nyat per Simó.

Nova edició
de laMostra
de Cinema
Etnogràfic
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❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘ La Casa Gassia
de l’Ecomuseu d’Esterri
d’Àneu acull aquesta nit l’ini-
ci de la quarta edició de la
Mostra Internacional de Ci-
nema Etnogràfic, que tindrà
lloc fins al 2 d’agost. Serà amb
la projecció, a partir de les
22.30 h, d’una selecció de
curtmetratges de Mostremp,
el festival de cine rural del Pa-
llars, que se celebra aTremp
durant l’agost. S’hi podran
veure els treballs Boina,Bro-
ken Border, L’estratègia de
Madame Bretó, Berriro Igo
Nauzu i Danzantes. Fins diu-
menge, es projectaran docu-
ments fílmics inèdits de la
central de Capdella, la histò-
ria dels neorurals que fa més
de 30 anys que es van ins-
tal·lar a Ossera o documen-
tals occitans, entre d’altres.

CINEAUDIOVISUAL

Lleida, escenari de dotze
rodatges durant l’últim any
Catalunya Film Commission es presenta a la Paeria davant de les institucions

Unmoment de la trobada que va tenir lloc ahir a Lleida.

ces municipals que regulen que
l’ocupació de la via pública su-
posa una taxa de 374,40 euros
per dia, a més de les despeses de
Guàrdia Urbana si es requereix
talls de trànsit.

Tanmateix, Parra va aclarir
que tan sols es cobren als rodat-
ges amb finalitats comercials,
com la publicitat, per exemple.
Per la seua part, la presentació
de Catalunya Film Comission va
reunir una quinzena de repre-
sentants d’ajuntaments, consells
comarcals, productors i del Ma-
gical.A ells els va exposar la se-
ua funció com a“pont” per tro-

“ElMagical
funcionamoltbé
comaplatódeTV
i postproducció”

■ La responsable de Cata-
lunya Film Commission,
CarlotaGuerrero, va elogi-
ar ahir les instal·lacions del
Magical Media de Lleida,
sobretot com a centre de
postproducció i com a pla-
tó de televisió.“El vam vi-
sitar durant una de les set-
manes de rodatge de la
pel·lícula SegonOrigen de
Carles Porta i vam poder
comprovar com tenien ins-
tal·lades les oficines de pro-
ducció”, abans d’afegir que
oferien un gran servei. En
aquest sentit, va afirmar
que es tracta d’instal·laci-
ons que “funcionen molt
bé”, encara que va adme-
tre que els seus professio-
nals de referència són els
localitzadors,no els produc-
tors.Tot i així va assegurar
que “crec que són platós
que funcionenmolt bé per
a la televisió,encara queper
al cine no tenen les grans
dimensions que requerei-
xen aquests platós,quemol-
tes vegades necessitenmolts
més metres”.

R. B.
❘ LLEIDA ❘ La ciutat de Lleida ha
acollit l’últim any una dotzena
de rodatges entre projectes te-
levisius o cinematogràfics i pu-
blicitaris. El de més envergadu-
ra, sense cap mena de dubte, el
de Segon Origen, dirigit pel llei-
datà Carles Porta, que actual-
ment es troba en procés de post-
producció a Londres.Així ho va
explicar ahir la tinenta d’alcal-
de de la Paeria i regidora de Cul-
tura, Montse Parra, moments
abans de la presentació a la seu
de la regidoria de Cultura de Ca-
talunya Film Commission, a càr-
rec de la seua responsable, Car-
lota Guerrero.

Aquest és l’òrgan que la Ge-
neralitat posa a disposició del
sector audiovisual per promou-
re i facilitar els rodatges a tot Ca-
talunya i estimular la indústria
cinematogràfica i audiovisual del
país. La majoria dels rodatges
duts a terme a Lleida en els úl-
tims mesos corresponen a pro-
jectes cinematogràfics, encara
que també se’n van rodar alguns
de publicitaris, la majoria d’au-
tomòbils. En aquest sentit, Par-
ra va explicar que els escenaris
més sol·licitats de la ciutat són
“el pont de Príncep deViana, al-
gunes rotondes, la SeuVella o
barris nous com Pardinyes”.
Aquesta activitat pot suposar
una font d’ingressos per a la Pa-
eria, ja que existeixen ordenan-

bar localitzacions i recursos i “fi-
nestra” per a municipis inscrits
en la Film Commission. L’enti-
tat acaba de renovar el seu web,
que inclou més de 1.000 espais
en 196 municipis,
bcncatfilmcommission.com, amb
la qual cosa la visibilitat que té
és internacional.

Lanotícia, a
LleidaTV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.


