
55GUIA
SEGRE 
Diumenge, 29 de maig del 2016 Cultura

Públic de totes les edats es va divertir ahir a les naus de Cal Trepat.

‘Performance’ de l’artista Alba Torres sobre la memòria històrica.

Guanyadors de premis i organitzadors, ahir a l’Embarrat.
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SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ El festival de creació 
contemporània Embarrat, que 
se celebra des de divendres a les 
naus modernistes de Cal Trepat 
de Tàrrega, es va omplir ahir de 
públic interessat a conèixer les 
propostes més radicals i trans-
gressores dels 27 artistes selec-
cionats en aquesta edició. 

La jornada de dissabte va 
arrancar amb diverses accions 
artístiques i performances, al-
gunes protagonitzades per crea-
dors locals. 

Així, la veïna de Tàrrega 
Alba Torres va presentar una 
performance en la qual va re-
flexionar sobre les memòries 
oblidades a partir de les cendres 
i un estudi en el qual va arri-
bar a comptabilitzar 115.000 
persones desaparegudes durant 
la Guerra Civil espanyola. Per 
a Torres, “l’art ens permet to-
car allò intocable, fer visible 
allò invisible i recuperar allò 
irrecuperable”. 

Una altra acció que va agra-
dar al públic va ser el taller de 

l’artista establerta a Anglesola 
Júlia Márquez, que tenia per ob-
jectiu allargar la vida dels ob-
jectes. Així, a sobre d’una catifa 
roja, Márquez va col·locar dese-
nes de trastos als quals donava 
un altre ús artístic a partir de 
les aportacions dels mateixos 
visitants.

Dels 27 artistes seleccio-
nats per a l’exposició central 
La Gran Màquina III, tres són 
de la demarcació de Lleida. Es 
tracta del veí de Tàrrega David 
Giribet, que repeteix per segon 

L’art de l’Embarrat captiva el públic
Les naus de Cal Trepat de Tàrrega es van omplir ahir de visitants per gaudir de les propostes 
creatives més radicals || ‘Performance’ d’Alba Torres sobre desapareguts a la Guerra Civil

FESTIVAL CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

any consecutiu a l’Embarrat, i 
que presenta la instal·lació in-
teractiva Game over. Giribet 
recupera una màquina recrea-
tiva fabricada a Lleida el 1992 
i, amb un monitor de tub i un 
interior ple de pols i teranyines, 
torna a la vida com un zombi de 
l’entreteniment d’avui dia.

Per la seua part, el veí de 
Guissona Joan Codina presen-
ta Monopoly, un treball crític 
que se centra en un article de 
premsa que diu que a Lleida hi 
ha 4.912 habitatges desocupats 

que són propietat dels bancs. El 
treball està plasmat en una in-
fografia subjectiva que parteix 
del tradicional joc de taula del 
Monopoly.

Finalment, els artistes Quim 
Falcó i Meritxell Tembleque, es-
tablerts a Verdú, presenten la 
instal·lació Veus de pedra, una 
pedra de vidre sobre una cadira 
que pretén fer reflexionar els 
visitants sobre l’abandó pro-
gressiu de l’escriptura, de l’acció 
d’escriure a mà amb un llapis o 
un bolígraf sobre un paper.

ESTRENA TEATRAL

Els joves de BAT Teatre 
estrenaran avui (17.30 i 
19.30 h) a Cal Trepat una 
obra de creació pròpia

n El certamen va distingir 
ahir amb el Premi Embarrat 
2016 (2.000 €) el curtmetrat-
ge Animalització, una crea-
ció dels barcelonins Zoraida 
Roselló i Jaume Vidal amb la 
qual denuncien el polèmic 
monument franquista de 
Tortosa, que precisament 
ahir aquesta localitat va de-

cidir mantenir arran d’una 
votació veïnal. Es va con-
cedir una menció d’honor a 
la polonesa Anna Kedziora 
per Earthworks. El premi de 
l’IEI –una exposició a Lleida 
el 2017– va ser per a Mono-
cromos negros, una obra so-
bre paper reciclat del sevillà 
Manuel M. Romero.

El certamen premia un film sobre 
la polèmica escultura de Tortosa

El pavelló d’Espanya, Lleó d’Or de la 
Biennal d’Arquitectura de Venècia

CERTAMEN PREMI

Una instal·lació del pavelló d’Espanya a la Biennal de Venècia.

EFE
❘ VENÈCIA ❘ El pavelló d’Espanya 
de la Biennal d’Arquitectura 
de Venècia, titulat Unfinished 
i dirigit pels arquitectes Iñaqui 
Carnicero i Carlos Quintáns, 
va rebre ahir el Lleó d’Or del 
certamen italià. 

El jurat internacional de la 
Biennal va considerar el pavelló 
espanyol mereixedor del guardó 
a “la millor participació nacio-
nal” a causa de “la selecció acu-
rada dels arquitectes emergents, 

el treball dels quals demostra 
com el compromís i la creati-
vitat poden superar els límits 
materials i de context”. 

Carnicero va explicar que el 
jurat de la Biennal ha recompen-
sat el treball que els professio-
nals espanyols han desenvolu-
pat en temps de crisi. 

“Han valorat, d’una banda, 
la unitat de la mostra, on hem 
volgut o hem intentat mostrar 
el que diferents estudis d’ar-
quitectura estan fent ara ma-

teix al nostre país i com la cri-
si econòmica, malgrat el que 
podia semblar, ja que podria 
ser una barrera, està generant 
optimisme.”

El fet que Espanya s’emporti 
aquest premi, el “més important 
d’àmbit internacional per a l’ar-
quitectura”, va prosseguir, “ha 
de ser un impuls” per al sector 
espanyol i per als seus arquitec-
tes, especialment per als “joves 
que fa temps que intenten trobar 
sortides professionals”.
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