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Un moment de la presentació a Cal Trepat. El pressupost del festival és de 26.000 euros.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘  TÀRREGA ❘  Tàrrega maridarà 
per cinquè any consecutiu el 
seu patrimoni industrial amb 
la creació contemporània grà-
cies al festival Embarrat, que 
se celebrarà entre el 25 i el 27 
de maig a les naus modernistes 
de l’antiga fàbrica J. Trepat. En 
aquesta cinquena edició, l’Em-
barrat estarà dedicat al silenci 
i acollirà dos propostes creati-
ves populars amb accent local. 
D’una banda, una vintena de 
periodistes i comunicadors de 
Tàrrega o vinculats a la ciutat 
participaran en el projecte Si-
lencis que ho diuen tot, una ex-
posició reivindicativa amb foto-
grafies. De l’altra, els alumnes 
de tercer de Primària de l’Escola 
Pia oferiran la mostra Petits si-
lencis i s’encarregaran de portar 
a terme l’acció inaugural L’arbre 
Fènix dels petits silencis. 

Ambdós mostres podran veu-
re’s a la nau 18 de Cal Trepat al 
costat del projecte de la tam-
bé artista local Candela Llot, 
Herencias. L’exposició central, 
La Gran Màquina V, acollirà 
22 obres seleccionades de 235 
propostes que tracten sobre el 
concepte de silenci. 

Jesús Vilamajó, que compar-
teix el comissariat de la mostra 
al costat del crític d’art Frederic 
Montornés, va explicar ahir 
que “l’objectiu és doble: parar 
màquines a fi d’atansar-nos a 
la naturalesa i a la introspecció 
personal i l’actitud de silenciar, 
tan vigent en els últims mesos”. 

El silenci, eix de l’Embarrat
Se celebrarà del 25 al 27 de maig a l’antiga fàbrica J. Trepat de Tàrrega ||            
Oferirà dos propostes artístiques locals, de periodistes i de l’Escola Pia

ART CREACIÓ CONTEMPORÀNIA

Les propostes finalistes, de les 
quals n’hi ha només una de Llei-
da, tracten l’homosexualitat, la 
sexualitat de la dona, assassi-
nats, política, la naturalesa o la 
recerca personal, en diferents 
disciplines artístiques com el vi-
deoart, la fotografia, el disseny 
o el còmic. 

Per segon any repetirà Lo Pe-
tit Embarrat amb més activitats 
familiars. El cap de setmana es 
completarà amb música, gastro-
nomia i visites guiades.

LES CLAUS

‘La Gran Màquina V’. A part de Catalunya i Espanya, els artistes 
procedeixen d’Itàlia, Alemanya, Portugal, Costa Rica o el Perú. Ol-
ga Olivera és l’única lleidatana i presenta un treball d’investigació 
vinculat amb l’Arxiu Comarcal que versa sobre la primera alcal-
dessa catalana, que va ser Dolors Codina, del Talladell.

Lo Petit Embarrat. Oferirà un escape room, un taller de frot-
tage (tècnica de calc creatiu), confecció de mandales, el joc de 
construcció lliure La Gran Molècula, un taller per plantar cara a la 
censura i una acció per gestionar millor l’aigua.

‘Masterclass’ de 
Marc Marzenit al 
Parc de l’Aigua

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ El DJ i productor mu-
sical de Mollerussa Marc Ma-
zenit, protagonitzarà avui a 
les 15 h una masterclass de 
producció amb ordinador a 
l’escola Parc de l’Aigua de 
Lleida. Malgrat la seua jo-
ventut, en els últims deu 
anys l’intèrpret ha sigut una 
de les figures prominents del 
panorama de la música elec-
trònica. Amb la seua classe, 
el centre escolar vol “desper-
tar en els nens l’interès per la 
música sempre des dels ves-
sants que els són més propers 
i des dels aprenentatges més 
innovadors”.

Taller de pintura 
mural romànica  
a Tàrrega

PATRIMONI

❘ LLEIDA ❘ El Museu Comarcal 
de l’Urgell, a Tàrrega, ha or-
ganitzat una sèrie d’activitats 
aquest cap de setmana sota el 
títol El Museu al carrer. En-
tre les propostes hi ha un ta-
ller de pintura mural d’època 
romànica, el dia 19 a les 11 h. 
Així mateix, avui es presen-
tarà el retaule de Sant Antoni 
Abat, obra de Ramon Mur, 
que es podrà veure integrada 
dins de l’exposició perma-
nent Tragèdia al call. És un 
dipòsit del departament de 
Cultura i hi intervindrà en 
vídeo el conseller Puig.

Jordi Coca homenatja  
Palau i Fabre a la Festa                   
de la Creació de la UdL

ACTIVITATS TEATRE DE L’ABSURD

M. CABELLO
❘ LLEIDA ❘ “Sense llibertat d’expres-
sió no hi ha democràcia. Fins i 
tot els cantants ja no poden dir 
el que pensen i les seues lletres 
passen per la censura.” Així es 
va expressar ahir l’escriptor i 
doctor en arts escèniques Jordi 
Coca en la quinzena edició de la 
Festa de la Creació organitzada 
pel departament de Filologia 
Catalana i Comunicació de la 
UdL que en aquesta ocasió es va 
centrar en el teatre d’avantguar-
da. Coca, la novel·la del qual Un 
d’aquells estius va tenir impor-
tants modificacions a mans de 
la censura de finals dels 70, va 
oferir una conferència sobre el 
poeta Josep Palau i Fabre, que 
considera el precursor del te-
atre de l’absurd. “Algunes de 
les seues obres com La mort 

L’escriptor Jordi Coca.

del teatre, L’estranger o El rol 
de l’autor –escrites entre 1948 
i 1951− incorporen algunes ca-
racterístiques del que ara conei-
xem com a teatre de l’absurd, un 
gènere controvertit que es creu 
que va aparèixer als anys 50.”

CICLES LITERATURA
MAGDALENA ALTISENT

Mario Gas parla a Lleida de la importància de la poesia a les seues obres
❘ LLEIDA ❘ L’actor i director Mario 
Gas va clausurar ahir el cicle 
Universos literaris a CaixaFo-
rum Lleida amb la conferència 
Els meus poetes. Al llarg de la 

seua trajectòria ha mostrat una 
sensibilitat especial cap a la po-
esia, cosa que va quedar plas-
mada ahir en la xarrada que va 
impartir en què va abordar els 

poetes i poemes que més l’han 
impactat, des de Shakespeare 
fins a Gil de Biedma. Precisa-
ment aquest protagonitza un 
dels seus últim espectacles.


