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ser), el medi ambient (energia so-
lar), la salut (teràpies naturals, 

polítiques sanitàries, hàbits) 
i la filosofia. Durant els set 

dies també es faran home-
natges als artistes Ovidi 
Montllor i Teresa Rebull; 
al compositor Enric Mo-
rera, amb motiu dels 150 
anys del seu naixement, 

i es lliurarà el premi Cani-
gó a Joaquim Nadal i a Sal-

vador Giner. 
 El secretari i gerent de 

l’UCE, Joan Maluquer, va expli-
car que tenen dificultats per allot-
jar els 600 estudiants que esperen 
perquè el liceu Renouvier està en 
obres, de manera que s’habilitaran 
espais al Centre Transfronterer 
d’Estudis Pau Casals, tot i que al-
guns hauran de buscar allotjament 
fora del recinte.e

FiraTàrrega 2015: de l’assemblea a l’escenari

El debat col·lectiu també farà el 
salt a l’escenari. Tàrrega acollirà dos 
muntatges que converteixen una 
assemblea en material artístic: Pé-
rez & Disla + Cía qüestionaran com 
funciona habitualment la societat 
amb l’obra La gent, i The Cross Bor-
der Project abordarà com l’Alzhei-
mer afecta una família corrent amb 
un teatre-fòrum amb la participació 
del públic a ¿Qué hacemos con la 
abuela?. A més, la companyia fran-
cesa de teatre en espais urbans 
1Watt presentarà En potencia, una 
mirada a la ciutat “amb molta mala 
llet”, va dir Duran. Els mexicans Te-

atro Línea de Sombra presentaran 
la instal·lació Durango 66, sobre la 
lluita de més de 60 dies en què es va 
involucrar la població d’aquesta 
ciutat mexicana per defensar els 
seus recursos naturals. 

A Qatar no existe l’artista basca 
Leire Mesa fusiona art i circ per par-
lar del poder de resistència i com es 
construeix la identitat en la societat 
globalitzada. I la companyia Deri-
va Mussol, que entén el fet de cami-
nar com una pràctica artística,  pro-
posarà amb #Relleus descobrir la 
cara més quotidiana de Tàrrega. 
Avís: calceu-vos les vambes.es

L’espai públic i la hibridació de llenguatges centraran els 56 muntatges que s’hi veuran al setembre

ARTS ESCÈNIQUES

El director artístic de FiraTàrrega, 
Jordi Duran, ha teixit aliances inter-
nacionals amb altres països euro-
peus, Llatinoamèrica i els Estats 
Units, però no perd de vista la ciutat 
on es desenvolupa la fira i les perso-
nes, entitats i col·lectius que hi estan 
involucrats. Per això, alguns dels 56 
espectacles inclosos dins la pròxima 
edició de la fira, que es desenvolupa-
rà del 10 al 13 de setembre, proposen 
una mirada molt centrada en l’en-
torn –a vegades amb un punt de crí-
tica– i també aborden temàtiques de 
caràcter social i polític. “Les arts de 
carrer són híbrides per definició –va 
dir Duran– i també toquen temes 
que tenen a veure amb el que som i 
el que vivim cada dia”. De fet, el di-
rector va afirmar que vol fer “polí-
tica” quan va parlar de Fresh Street 
#1, el seminari europeu sobre les 
arts de carrer que se celebrarà del 9 
a l’11 de setembre a Barcelona i Tàr-
rega i que reunirà 200 professionals 
europeus per debatre sobre la rea-
litat del sector. 

L’espectacle inaugural serà 
Compra’m, de la companyia Insec-
totròpics, que ha comptat amb la 
col·laboració del dramaturg Esteve 
Soler i el grup Za!. El mateix dia 
també es representaran dos espec-
tacles més: Sifonòfor, una nova ver-
sió de l’espectacle que els Animal 
Religion van presentar a L’Audito-
ri, i Cuando todos pensaban que ha-
bíamos desaparecido, sorgit de la 
unió de la companyia mexicana Va-
ca 35 i Teatro de Cerca. Aquest úl-
tim espectacle de la jornada inau-
gural representarà la línia de proxi-
mitat i compromís de FiraTàrrega: 
el menjar serà un catalitzador per 
parlar “de l’exili i la mort i la cultu-
ra mexicana de la mort”, segons va 
subratllar Duran.  
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La Universitat Catalana 
d’Estiu imaginarà el nou país 

tudis Catalans, Joandomènec Ros, 
va explicar ahir que aquesta edició 
se centrarà a “explicar i ensenyar 
amb les esperances posades en el fu-
tur dels Països Catalans”. “Estem 
desitjosos de tenir un nou estat, pe-
rò no sabem com sobreviurà”, va 
afegir: l’UCE vol contribuir a pensar 
aquest nou país.  

El conseller de la Presidència, 
Francesc Homs, inaugurarà la pro-
gramació. També hi assistiran el 
conseller de Cultura, Ferran Mas-
carell; el titular de Justícia, Germà 
Gordó; el secretari d’Universitats i 
Investigació, Antoni Castellà, i la 
diputada del Parlament escocès 

Christina McKelvie, entre d’al-
tres. Van assegurar que hi 
haurà més personatges pú-
blics, però com que “són 
d’actualitat mediàtica”, 
va dir Ros, tancaran les 
agendes amb poc mar-
ge. El que es reduirà a la 
meitat seran el nombre 
de professors universi-
taris: passaran de 280 a 
uns 140. Asseguren que 
es tracta d’“optimitzar” la 
gestió, ja que les àrees de co-
neixement són les mateixes, el 
pressupost queda intacte (400.000 
euros) i l’oferta creix. “A ningú se li 
escapa la situació d’ofec i d’inter-
venció de facto de l’autonomia, i ai-
xò dificulta manifestacions com la 
nostra”, reconeixien. A més de la 
política, altres temes que es tocaran 
tenen a veure amb la tecnologia (là-

Joandomènec 
Ros, rector de 
la Universitat 
Catalana  
d’Estiu. UCE

CONEIXEMENT

L’elaboració de la futura Constitu-
ció catalana, les oportunitats eco-
nòmiques del nou estat, el procés 
històric d’Espanya contra Catalu-
nya i les relacions dels territoris dels 
Països Catalans al llarg de la histò-
ria són alguns dels eixos que abor-
darà la 47a Universitat Catalana 
d’Estiu (UCE), que se celebrarà del 
16 al 23 d’agost a Prada de Conflent. 
Amb el títol Dinamismes de coneixe-
ment i esperances d’alliberament, el 
rector de l’UCE i de l’Institut d’Es-
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Vero Cendoya ha reunit a l’espectacle La partida cinc ballarines, cinc futbolistes, un 
àrbitre, una banda de música i un grup de figurants que fa de claca. CIA. VERO CENDOYA

Proximitat 
“Les arts de 
carrer parlen 
de com som i 
de com vivim”, 
diu Jordi Duran

5 espectacles,  
de la Segona Guerra 
Mundial a l’art urbà

Els cossos de dos homes 

Cortez-Fontán visiten FiraTàrrega 
amb una obra, Los cuerpos, que Jor-
di Duran va qualificar de “ dura”, 
protagonitzada per dos homes nus 
en els cossos dels quals conviuen la 
bellesa i l’animalitat.

Tres soldats pallasso 

Associazione Eccentrici Dadarò po-
sa el dit a la nafra de les guerres re-
cents i de l’estupidesa humana amb 
Operativi, protagonitzat per tres 
veterans de guerra: un alemany, un 
americà i un italià.

Marcel i ‘Miss Dolly’ 

El quartet francocatalà Marcel et 
ses Drôles de Femmes portarà a 
Tàrrega la seva primera peça, Miss 
Dolly, un espectacle d’acrobàcies 
amb quadre aeri i portador coreà 
burlesc i amb tocs de western.

Maeterlinck al segle XXI 

Dos homes miren dins una casa on 
han d’entrar per donar una mala no-
tícia. A partir de l’Interior de Mae-
terlinck, la Companyia Ignífuga re-
flexiona sobre com ens protegim de 
les vicissituds de la vida. 

L’arrel africana del ‘house’ 

Ephrat Asherie i Ousmane Omari 
Wiles interpretaran un duet, Ova 
and Unda, en què exploraran les ar-
rels africanes del hip-hop i el hou-
se. També actuaran amb l’artista 
urbà Quim Moya.


