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Llorens Corbella
MÚSIC I ACTIVISTA CULTURAL

Un noumúsic i
artista de referència
de Tàrrega

El jove de Tàrrega Llorens
Corbella dirigeix la compa-
nyia Diga’ls-hi Inquiets, una
desena de músics locals que
aquests dies han fet ballar
molt amb el seu muntatge iti-
nerant. Corbella és una font
inesgotable de sorpreses, fa
uns dies era actor a l’Aque-
larre, i a més està en totes les
mogudes d’estudiants i mu-
sicals de la zona. Callat, po-
ques paraules i molts fets. De
l’estirp dels Corbella-Burgués,
mitja taronja al teatre (el seu
pare va ser director de la Fi-
ra) i una altra mitja en la fo-
tografia.

X.S.

DiscoDelibery són dos artistes espontanis de l’Argentina. La proposta de dansa Urban Nation, amb les pintures de QuimMoya.

X.S.

En escena, els tres actors d’Íntims que van oferir l’obra ‘Wasted’.

X.S.

X.S.

X. SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ La companyia de Llei-
da Íntims Produccions, sorgida
de la mà de l’Aula deTeatre, va
esgotar la totalitat de les locali-
tats en la seua segona produc-
ció per a la Fira de Teatre. Es
tracta deWasted, un drama ba-
sat en tres joves que es retroben
10 anys després de la mort d’un
quart amic. La trama es desen-
volupa en uns baixos desgave-
llats on els tres celebren el re-
trobament. Una nit de balanç
de com els ha anat la vida, i de-

senes de promeses de com l’en-
cararan a partir d’ara. L’obra
sorgeix a partir d’una Residèn-
ciaArtística del programa de Su-
port a la Creació de FiraTàrre-
ga i està dirigida per Ivan Mo-
rales.Wasted es basa en el text
de la poeta KateTempest, estre-
nat al Regne Unit el 2011.A tra-
vés de l’obra, Íntims Producci-
ons vol investigar sobre les re-
lacions de l’escena amb el pú-
blic per crear una vivència in-
tensa (vegeu la crítica a SEGRE
d’ahir).

Íntims Produccions va pre-
sentar la seua primera obra en
la Fira el 2013, El Lloc, dirigi-
da per Jorge-Yaman Serrano, co-
produïda per l’Aula deTeatre,
FiraTàrrega iTeatre Escorxador.

A part de les obres que cada
jornada hem anat assenyalant
en aquest espai (La Baldufa,
Campi Qui Pugui), en els qua-
tre dies de FiraTàrrega han es-
tat nombroses les aportacions
de Lleida al certamen. De fet,
des que Jordi Duran exerceix de
director artístic s’ha potenciat
involucrar els veïns i les entitats
locals.Aquest 2015, un total de
cinc propostes compten amb la
participació d’actors amateurs
locals. És el cas de l’espectacle
inaugural Compra’m d’Insecto-

tròpics en el qual van participar
16 veïns de la ciutat, La Parti-
da de la companyiaVero Cedo-
nya amb 30 voluntaris; l’estu-
di-experiment de Carla Rovira
en què participen 10 nens de
Tàrrega; No tenemos título de
Leire Mesa amb una desena de
voluntaris més i la proposta de
Quim Moya i Oriol Segon en la
qual es van autoretratar 64 per-
sones de la ciutat. Deu d’aques-
tes poden veure la seua foto in-
tervinguda en 8 espais deTàr-
rega.

Íntims esgota les entrades en la seua segona Fira
Proposta dramàtica de la companyia lleidatana que pretén crear una vivència intensa amb els espectadors ||
Fins a cinc iniciatives d’aquesta edició de la Fira han implicat els veïns de la localitat

‘WASTED’

És un drama que exposa
el retrobament de 3 joves
10 anys després de la
mort d’un amic

El senyor

RamonTerrado Benseny
Ha mort a Lleida, als 89 anys, el dia 13 de setembre del 2015.

(A.C.S.)

La seva esposa, Purificació Pablo Jordán; la seva germana Maria; els seus fills, Ramon, Javier,
Purificació, Eduard; els seus fills polítics, Maribel, Antoni, Maria Cristina, Gemma; els seus néts i
besnéts, i família tota, us preguem que el tingueu present.

La cerimònia tindrà lloc el dimarts dia 15 de setembre, a les 10.30 h, al santuari de Santa Teresina de
Lleida.
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