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Èxit d’Agrat
en el seu
debut teatral
Uns 50 actors de Tàrrega i
Cervera s’alien dalt de l’escenari
posar fi a la rivalitat històrica
entre les dos capitals

TÀRREGA

L’Associació Agrat va mos-
trar dissabte un cop més la
seva capacitat de convocatò-
ria. L’entitat va aconseguir
omplir de gom a gom el Tea-
tre Ateneu de Tàrrega en el
seu debut teatral amb la re-
presentació d’una adaptació
del clàssic Lisístrata d’Aris-
tòfanes traslladat a les ciu-
tats de Tàrrega i Cervera. I
és que l’objectiu de l’obra era
posar fi a la rivalitat històri-
ca que hi ha entre les dues
ciutats.

Amb una posada en esce-
na molt còmica i amb tòpics
i referències constants al ter-
ritori, el mig centenar d’ac-
tors, procedents de Tàrrega
i Cervera, va aconseguir fer
les delícies del públic, que va
ser peça clau en el desenvo-
lupament de l’espectacle ja
que la proposta era total-
ment interactiva i molt par-
ticipativa. En clau d’humor,
les dones de Tàrrega i Cer-

vera, cansades de tanta
guerra, es van unir i van ini-
ciar una vaga de sexe per tal
de forçar els homes a nego-
ciar la pau.

Lisístrata 2.0 (o el final de
l’eterna discòrdia entre Tàr-
rega i Cervera) és una adap-
tació de la jove Mireia Ribó i
Genís Farran. Ribó va expli-
car que l’objectiu de la pro-
posta era “acostar postures i
escurçar distàncies d’una
manera divertida” ja que “tot
i ser dues localitats pròxi-
mes, els joves de Tàrrega i
Cervera tenim poca conne-
xió, de manera que “aquesta
obra és l’inici d’un acosta-
ment per poder col·laborar
de cara al futur”.

Un dia abans de l’estrena
ja s’havien esgotat les 548 en-
trades disponibles. Un cop fi-
nalitzada l’obra va tenir lloc
un sopar i una festa de DJ
per tal de poder comentar el
muntatge amb els artistes.

Les dones van iniciar una vaga de sexe per acabar amb la guerra.
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Una posada en escena còmica va fer les delícies del públic.
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Es van vendre
totes, 548, un
dia abans de
l’estrena

ENTRADES

Una adaptació
del clàssic
‘Lisístrata’
d’Aristòfanes

OBRA

El Galacticat rep un
miler d’espectadors

TÀRREGA

La tercera edició del Galac-
ticat, Mostra de Cinema
Fantàstic de Ponent, de
Tàrrega va rebre el cap de
setmana més d’un miler
d’espectadors. El director
del certamen, David Ferre-
ras, va anunciar que la mos-
tra podria entrar a formar
part del Catalunya Film
Festival, la coordinadora de
mostres de cine catalanes.
Ferreras va dir que “les ne-
gociacions estan molt avan-
çades” i que l’acord perme-
tria assolir una nova dimen-
sió a la mostra. Pere Aume-
des, de Circuit Urgellenc,
va manifestar que “llavors

seria més fàcil comptar a
Tàrrega amb directors, pro-
ductors i actors de renom”.

El tercer Galacticat va ho-
menatjar els 50 anys de la
saga Star Trek amb confe-
rències, films i exposicions.
Un dels moments més àl-
gids fou la visita de Carlos
García Bayona, germà i as-
sistent de direcció de Juan
Antonio Bayona a Un mons-
truo viene a verme. El direc-
tor de la pel·lícula, a qui el
seu germà va trucar des de
l’escenari, va saludar el pú-
blic de Cinemes Majèstic
via telefònica des de Lon-
dres.

Negocien que la mostra formi
part del Catalunya Film Festival

Membres del Club StarTrek España i organitzadors del certamen saludant a l’estil ‘trekkie’.
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