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SEGRE TÀRREGA

Emilia Gargot treballa l’aïllament amb una obra de ciència ficció. 

FiraTàrrega 2018 ja 
escalfa motors 
Amb assajos oberts de diferents companyies que 

participen en el programa de Suport a la Creació 

com Emili Gargot o l’artista Diana Coca

SEGRE TÀRERGA

En el marc del festival de 
creació contemporània 
Embarrat, FiraTàrrega va 
oferir la nit de divendres 
un assaig obert de l’espec-
tacle ZH o 36 millons d’anys 
a 120 km/h de la jove com-
panyia de recent creació 
Emilia Gargot, integrada 
per exalumnes del postgrau 
de creació en arts de carrer, 
impulsat conjuntament per 
FiraTàrrega i la Universitat 
de Lleida. El director de 
l’espectacle, Genís Farran, 
va explicar que “portem 
al límit l’aïllament que ha 
comportat la globalització, 
treballant la ciènciaficció, 
un gènere poc tractat en les 
arts de carrer, inspirant-nos 
en l’obra La Terra de molts 
noms de l’escriptor txec 
Josef Capek”. Farran va 
valorar positivament part 
del programa de Suport a 
la Creació de FiraTàrrega 
perquè “ens ofereixen una 
guia i suport a la feina”. 
Per finançar aquest projec-
te artístic, Emilia Gargot 
acaba de posar en marxa 
una campanya de micro-

mecenatge a Verkami amb 
el qual pretenen recaptar 
3.000 euros.

Per la seva part, Diana 
Coca va protagonitzar di-
lluns un assaig sorpresa al 
mercat setmanal de Tàrre-
ga de l’espectacle Corpore-
ïtats al límit. Partint del seu 
cos, l’artista estudia la seva 
relació amb el medi, fora 
d’espais artístics i sovint en-
mig d’una estètica del caos.

Finalment, dimecres el 
Colectivo Ameno va oferir 
un assaig de Saunterer, una 
performance itinerant re-
lacionada amb la deambu-
lació d’algunes persones a 
l’Edat Mitjana per recaptar 
almoines, amb el pretext 
d’anar a Terra Santa. L’espec-
tacle planteja l’experiència 
de caminar com un possible 
acte de resistència davant la 
realitat en què vivim.
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CONCURS

GRANYENA

JOAN RIU

El mes de maig està dedicat 
a la Verge i Granyena manté 
viva la tradició en el santuari 
de la Mare de Déu del Camí 
que té una tradició secular.
Els quatre diumenges de 
maig s’hi ha celebrat cada 
tarda rosari i eucaristia en 
acció de gràcies. També s’hi 
ha cantat els goigs i s’hi ha 
fet pregària. La Coral Ver-
ge del Camí de Granyena 

ha fet lluir les celebracions 
amb els seus cants.  El san-
tuari és a 1,5 km del poble, 
a la carretera de Cervera i 
està documentat ja al segle 
XII. Des del segle XVI hi te-
nen lloc les trobades anyals, 
capítols, de la confraria as-
sistencial de clergues de la 
població. Aquestes celebra-
cions van deixar la denomi-
nació de capítol per donar 
pas a l’aplec popular.

Fidels a la tradició de la 
Mare de Déu del Camí

JOAN RIU

La festivitat omple el santuari del Camí en la seva diada.

DOLL DE VEUS I LACETÀNIA FAN CONCERT A GUISSONA
La coral de Guissona que dijous passat va actuar a la plaça Major 
dins el cicle Música pel Diàleg, i la coral Lacetània de Cervera actuen 
juntes dissabte a les 9 de la nit al Centre Catòlic.

EL PETIT PRÍNCEP AMB LA CORAL INFANTIL NOVA CERVERA
La cantata va ser el final de curs de la coral i es va escenificar diu-
menge al Casal de Cervera. Música i escena que van omplir el teatre 
i que dóna el bitllet a les merescudes vacances del cor jove.

X. SANTESMASSES

CINC

MASSOTERES

NÚRIA MIGUEL

Per 8è any consecutiu, 
diumenge es va celebrar a 
Massoteres el concurs Bus-
catalents, certamen de te-
atre i monòlegs amateurs. 
A les 11 s’inicia la jornada 
amb el grup Petits i Joves 
Massots que van obrir pas 
amb El gat amb botes. Se-
guidament, De passada, 

per Pepita Ruestes (teatre). 
Continuà El coronel ocell, a 
càrrec del grup de teatre El 
Coverol. Després Moleskine 
(monòleg) a càrrec de Gem-
ma Llort. Romeu i Julieta 2.0 
(monòleg) a càrrec del grup 
de teatre Els 4 gats. Fora de 
concurs, van actuar el grup 
de teatre Els Massots de 
Massoteres amb l’obra El 

Testament d’en Nasi. Va ser 
un dia on es van viure emo-
cions, riures, somriures... 
Tot aquest art espectacular 
que produeix el teatre, pre-
sentat directament davant 
el públic, en un mateix es-
pai. El Buscatalents sorgeix 
a iniciativa de l’ajuntament 
i associació de joves de 
Massoteres.

Teatre i monòlegs al Buscatalents 
superen amb èxit la vuitena edició


