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La Fira de Teatre al Carrer
de Tàrrega va tancar ahir la

38a edició amb més afluència de
públic i espectacles de notable
qualitat. És el millor
comiat quepodia te
nir després de vuit
anys el director ar
tístic de la fira, Jordi
Duran. PÀGINA 31

LA SEGONA

La resistència del vaixell de paper

HAROLDMacmillanafirmavaqueenpolítica
les tempestessónenungotd’aigua,peròel
problemaésqueelspolíticsnaveguenen
vaixellsdepaper. IgnorosiPedroSánchez

coneixia la frase,peròsegurquehagovernatelscentpri
mersdiescomsientinguésclar l’esperit.Hamiratdedes
dramatitzaralgunesde lesgransqüestionsqueesvatrobar
sobre la tauladelseudespatxa laMoncloa ihaestatcons
cientqueelsseus84 diputatselconverteixenenunpaque
botdepaper,peròaixònoliha impeditd’apuntarrespos
tesalsproblemes imantenirunaflotabilitatacceptableper
a lasevatripulació.Elanaveva,malgrat l’onatge.
Elscentdiesnonomésnol’handesgastat, sinóquehan

fetques’enfilésen lesenquestes.Lapresènciadeprofessi
onalsdestacatsal seuGovernvaserbenrebudapelsciuta
dans.Feia tempsquenoes feiapolíticaenaquestpaís, i
això l’hihanagraït.Ésevidentqueenaquestperíodehiha
hagutpatinades–l’última, lanegativaavendrearmesa

l’AràbiaSaudita,quehaposatels treballadorsdeNavantia
enpeudeguerraperquècomportavacancel∙lar l’encàrrec
decorbetes–,peròSánchezha jugat lasevapresència
constantambhabilitatalcostatdelsprincipals líderseuro
peus iharecuperatelsviatgesaLlatinoamèrica,onEspa
nyaté interessos importants.L’àlbumdefotosdelpresi
dents’haomplertentresmesos. Ielsgestospolíticss’han
succeït–de l’acollidaalsnàufragsde l’Aquariusa l’anunci
de l’exhumacióde lesrestesdeFrancodelVallede los
Caídos,passantper l’acostamentdelspresoscatalans–.
PedroSáncheztéal seuhistorial larecuperaciód’uncert

optimismealpaís.Laprovadelnoudelasevacapacitatde
generarconsensosseranelspressupostos.Sinotirenen
davant,però,elpresidentpo
driaconvocareleccionsalmarç,
ambtota favor i l’oposicióbus
cantel seuespai.Elvaixellde
papernos’enfonsarà fàcilment.

v

El fotoperiodista Luis Tato,
quehadesenvolupatpartde

la seva carrera professional a La
Vanguardia, ha obtingut el premi
Rémi Ochlik del fes
tivalVisapourl’Ima
ge, per la seva cober
tura de les eleccions
presidencials a Kè
nia.PÀGINA 36
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Dues curses de suspensió
semblenunasancióbenigna

per a Romano Fenati (22), que va
accionar el fre davanter d’un rival
quan circulaven en
paral∙lel en el GP de
San Marino, cosa
que podia haver
causat un greu acci
dent. PÀGINA 42

v

Vaperdreambtotajustícia la
final de l’Open dels EUA i va

teniruncomportamentpèssimdu
rantelpartit.Al finalvaacusar l’àr
bitre de sexisme per
què la va penalitzar
quanlivadir“lladre”.
Unexemplepenós,el
de Serena Williams
(36).PÀGINA43

v

El discurs d’ultradreta i an
tiimmigració que ha propa

gat el partit Demòcrates de Suè
cia, liderat per Jimmie Åkesson,
va fer forat entre
l’electorat suec, que
ahir li va atorgar un
augment de repre
sentació al Parla
ment suec. PÀGINA 3
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Unproblema
de banyes
Lareintroducciódel cabirol a
lacomarcadelPrioratha im
plicatunproblema inesperat
peralsviticultorsde lazona,
jaqueaquestesvelt cèrvid
téunadebilitat especialpel
cep,quedevoraambgust
quancomençaabrotar, raó
per laqual laGeneralitat es
plantejaprendremesures
per reduirne lapoblació.

Només en va faltar un, almíting Mòbils (ben) reparats

Desprésdecentdies immersen lapresidènciadel
Governcentral,PedroSánchezesva treure la cor
bata i va tornaraprotagonitzarunmítingdelPSOE.

El lloc triat va serOviedo,onvaanaramb lavicesecretària
generaldelPSOEiportaveualCongrés, l’asturianaAdriana
Lastra. “Teniamoltesganesd’estar amb la família ide sera
casameva!”, vaassegurarSánchezdavant les forcesvives
de laFederacióSocialistaAsturiana (FSA).Allà l’esperaven
elnou líderde la federació i tambécandidat a lespròximes
autonòmiques,AdriánBarbón; el líderde l’agrupació local,
IvánPiñuela, i l’alcalded’Oviedo,WenceslaoLópez.Tam
béhivanassistir elsnous lídersaCantàbria iGalícia,Pablo
Zuloaga iGonzaloCaballero.Nohiva faltarunaaltrahistò
rica,MaríaLuisaCarcedo, actual alta comissionadapera la
lluita contra lapobresa infantil; i fins i totVicenteÁlvarez
Areces iAntonioTrevín, expresidentsdelprincipat.Tots...
tretde l’encarapresidentasturià, JavierFernández,queno
voldissimularmaiel seu totaldistanciamentdeSánchez.

E l preu dels smartphones, alguns de privatius per a
molta gent, i les dificultats de les companyies per
continuar millorant les prestacions a cada nova

versió, fan que els usuaris s’esforcin més a donar una
segona oportunitat al seu mòbil trencat i prolongarne els
anys d’ús, també quan la garantia ja no cobreix els danys.
Si abans acabaven rebutjats de seguida, ara es tendeix a
buscarlos una segona vida. Així és com està florint una
gran demanda de tècnics reparadors. La pantalla trenca
da i el telèfonmullat –al lavabo, la piscina o xop sobre la
taula del restaurant– són algunes de les avaries més co
munes i les que es reparenmés, perquè no sempre deixen
el dispositiu inservible. En tot cas, el més important és
que la reparació es faci en un taller especialitzat, amb
processos testats i peces originals. Aquesta és una ten
dència que conviu, sens dubte, amb la vitalitat d’un sector
que continua creixent i en què cada cop hi ha més com
petència però també aparells de qualitat.
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INTERNACIONAL

Una desfilada tranquil∙la
La voluntat de Corea del Nord
de canviar la seva imatge va
tenir reflex en la desfilada mili
tar del 70è aniversari, dominat
per les referències a la pau
i al desenvolupament econòmic,
alhora que s’ocultaven els típics
míssils nuclears. PÀGINA 9

POLÍTICA

Carmena té la paraula
L’alcaldessa deMadrid vol
optar a la reelecció, però sense
sotmetre’s als partits que la van
impulsar a l’alcaldia. PÀGINA 14

EDITORIALS

Els temes del dia
L’avaluació dels primers cent
dies de govern del socialista
Pedro Sánchez, i el resultat de
les eleccions a Suècia. PÀGINA 20

OPINIÓ

La quimera del luxe
La quimera de tenir productes
de luxe creix imparable a tot
el món, com demostren les
dades esgrimides per Joana
Bonet en la seva reflexió sobre
aquest desig tan vell com, a
vegades, incoherent: “Subsa
harians que van escapar en
pastera de fams o guerres civils
sobreviuen a força de diferenci
ar un Chanel d’unMichael
Kors. Què entenen plagis i pa
tents. Són els àngels del luxe per
a pencaires o jubilades que van
desitjar portar una bossa demà
demarca i no se la van poder
costejar mai”. PÀGINA 21

TENDÈNCIES

Sabotatge espacial
Rússia investiga com es va pro
duir un petit forat a la nau Soiuz
MS9, que va causar una
fuga d’aire a l’Estació Espacial
Internacional. PÀGINA 27

CULTURA

De Toronto a Hollywood
Cada any sónmés les estrelles
del cinema nordamericà que
se citen al Festival de Cinema
de Toronto, que es consolida
com un primer esglaó per acon
seguir els Globus d’Or i, encara
més enllà, la cobejada estatueta
dels Oscars. PÀGINA 34

ESPORTS

Márquez sempre hi és
El gran premi deMisano ha
tornat a mostrar el domini de
MarcMárquez en el mundial de
MotoGP, en què el de Cervera
té 68 punts d’avantatge sobre el
seu immediat perseguidor,
Andrea Dovizioso, que malgrat
guanyar ahir no va tenir cap
objecció a reconèixer que difícil
que serà superar el de Cervera a
la taula. PÀGINA 42

ECONOMIA

A la meca del cafè
L’arribada de la cadena de cafe
teries Starbucks a Itàlia, concre
tament aMilà, ha despertat el
recel dels consumidors locals
mentre la marca de Seattle
es demana com pot implantar el
seu model al país. PÀGINA 53
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Tàrrega: el carrer tornaambforça
La popular fira teatral tanca etapa reprenent la via pública amb empenta

Unèxitnotable. Iuncanvid’etapa.
La 38a Fira de Teatre al Carrer de
Tàrrega es va acabar ahir a la nit.
Han estat quatre dies intensos,
amb45 companyies i 227 funcions
a lacapitalde l’Urgell. I ambunre-
sultat positiu fàcilment visible. En
laqualitatdelsespectaclesi,sobre-
tot, en l’afluènciadepúblic als car-
rers, encara que tambéhi hamolts
muntatges en teatres, poliespor-
tius, escoles, museus i fins i tot al
cementiri. Els pocs números ob-
jectius disponibles de l’edició que
vatancarahir,comeldecampistes,
presentenunincrementrespectea
l’any passat: de 2.400 s’ha passat a
2.600, tot i que encara queda lluny
dels3.315del2016.Ielsespectacles
de pagament han registrat una
ocupació enorme, d’un 96%, unes
12.000 entrades. Els carrers han
estatnonomésplenssinómoltvius
gràcies a espectacles itinerants
que han arrossegat el públic i se
l’han ficat a la butxaca. A més, la
festa a lesplaces i a la riberadel riu
Ondarahaestat concorreguda fins
a altes hores tot el cap de setma-
na. I per si hi faltava res, s’ha batut
unamarca psicològica: Tàrrega és
una festa, un festival i, també, un

mercat estratègic de la Generali-
tat per vendre espectacles a tea-
tres i festivals de tot el món. Per
primera vegada s’han superat els
mil professionals acreditats –han
estat 1.013–, dels quals 224 proce-
dien de fora de l’Estat, amb un in-
crement meteòric respecte a l’any
passat.
Sensdubteésuncomiatdolçper

a l’equip que ha comandat la fira
durant els últims vuit anys, amb
JordiDurancomadirectorartístic
iOriolMartícomadirectorexecu-
tiu, que ahir en el seu adeu –han

decidit emprendre nous projectes
i al novembre s’escollirà una nova
direcció– van recordar que en al-
gun moment dels inicis van haver
de sentir crítiques per les moder-
norsqueprogramaven. “Ensva to-
carpicarpedra.El2012ensestova-
venper tot arreu, parlavende la fi-
ra de la modernor i de què fa
aquesta gent que ens espanten el
públic”, somreia ahir Dura. Però
malgrat les crítiques i malgrat la
carnisseria pressupostària que
hanpatitper lacrisi–el2008lafira
tenia1,6milionsdepressupostiara

en té 1,06–, creuenquehan conso-
lidatunmodeld’artsescèniquesde
qualitat que ensenya les infinites
possibilitats artístiques de l’espai
públic. A més, ha mirat d’empo-
derar el sector creant una fira que
ara dura 365 dies i no solament
quatre, i no té a veure només amb
l’exhibició d’espectacles sinó amb
la formació –han creat un màster
d’arts de carrer– i la coproducció i
l’acompanyamentals creadors.
“Les arts de carrer de qualitat

existeixen, el públic no és idiota,
tot es pot veure en l’espai públic”,

va assenyalarMartí, iDuran va re-
blar que “la gent ve per gaudir de
les arts escèniques, fem arts escè-
niques, no es tracta d’una celebra-
ció ni d’un mercat medieval”. “És
primera divisió. Per fer una cerve-
sa jahihaelsbars”.
Qualitat, carrer i vivència inten-

sa s’han unit especialment aquest
any en un festival que ha apostat
amb força pels espectacles itine-
rants que arrossegaven el públic
per carrers i places. En l’edició en
què la fira volia repensar l’espai
públic i celebrar-ho, aquestes cer-
caviles que unien humor, pensa-
ment i reivindicació han aconse-

guitungranèxitdepúblicidecríti-
ca, finsalpuntquelagransorpresa
del’anyhaestatlacompanyiafran-
cesaAdhok,queteniadosespecta-
clesquehanarrossegat lagent,que
l’han feta aixecar i l’han feta seure
una vegada i una altra, de vegades
sota un sol intens, i que l’han con-
querida amb Issue de secours (Sor-
tida d’emergència) i L’envol (El
vol), enquèungrupde jubilats iun
altre de joves exposaven amb hu-
mor els seus desitjos, les seves
pors, els seus somnis i els seuspro-
blemes més urgents en una socie-
tat en què tothom s’ha de vendre
comunproductedemercat.Unal-
tremuntatgequevaaconseguirun
gran èxit estirant el públic per la
ciutat va serPeregrinus, dels polo-
nesos Teatr KTO, amb uns ofici-
nistes de vint-i-un botó i capgros-
sos –tots portaven la mateixa i
enorme màscara de senyor gran
calb imalenconiós– que desplega-
venaquíiallà lasevajornadadiària
ambgransdosis d’ironia i explosió
festiva.
“En tot cas les arts de carrer –va

concloure Duran– apuntaran a un
lloc o a un altre segons la inversió
que es faci en la cultura d’aquest
país.Hemderecuperarelspressu-
postosque teníemabansde la crisi
i superar-los.Elquecal feramb les
artsdecarrers és insistir. I superar
la idea que, com que Tàrrega se’n
cuida, ja està i no s’hagi de fer res
més. Catalunya és una terra que té
teixitiprodueixartsdecarrer,ipo-
demanarmésenllà.Podríemapos-
tarjanoperunplaintegralperales
arts de carrer sinó per desjerar-
quitzar les arts, per eliminar el
classisme i no posar-ne unes per
sobre d’altres. Avui els artistes tri-
enunespaiounaltresegonselque
vulguinexplicar.Ésunmomentde
canvi de paradigma i grans opor-
tunitats”.!

L’equipsortintva
reivindicarelseu
model: “D’artsdecarrer
dequalitatn’hiha;
elpúblicnoésidiota”

Cultura
El balanç de la 38a Fira de Teatre de Carrer

Elmón de ‘Terra baixa’ i el de lesmigracions
!LaFiradeTàrregatornarà
l’anyqueveundiaabans,del5
al8desetembre, i jaambnova
direcció.Demoment,ahirva
acabaretapaambmuntatges
tandiversoscomladansarural
deLabranza, del col·lectiu
Lamajara,o l’infantil antira-
cistaLes7diferències, dels
valenciansElPontFlotant.
Labranza té llocenuncamp
forade laciutatonels tres
protagonisteshanestilitzatels
movimentsde lagentdelmón
ruralquan llauren,escampen
llavorsoarrienelbestiar.Tam-

béquanestanesgotatsdesprés
derepetirunavegada iuna
altra, ambconstància, elsma-
teixosmoviments. Iquanes
diverteixen igaudeixende la
festa.Permoments,veient-los
evolucionar,ambl’escuradents
a laboca,ambrobesclares i
sofertes,unespot imaginar
queésa laduraTerrabaixa
d’enManelic.També,quanfan
lacollita,permomentss’hi
trobenLesespigoladoresde
Millet.Unafeinareeixida.
QuantaLes7diferències, es
tractadelprimertreball infan-

tild’ElPontFlotant,unsclàs-
sicsdeTàrrega, i abordael
temadelracismeide lesdife-
rències incorporantactorsde
laXina,elPerú,BanglaDesh i
GuineaEquatorial, recreant les
partidesdesde lasevaterra
capaValència.L’escènica
plàsticade lacompanyiaconti-
nuasentprodigiosa iambtot
justunescaixes,unes teles iuns
marcsrecreenelsdiferents
periples,peròel textpotseres
passadefrenada ielsnenses
podrienhaverenfrontata
ideesméscomplexes.

NURIA BOLEDA

Unmoment de l’espectacle itinerant Peregrinus, dels polonesos Teatr KTO, un dels èxits de la Fira de Tàrrega
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