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Venècia es 

prepara per a 

la seva Mostra 

més inèdita

El Festival de cinema de Venè-
cia es prepara per celebrar des 
d’aquest dimecres una edició 
inèdita, reduïda i entre mesu-
res de seguretat, a causa de la 
pandèmia, però que comptarà 
amb cineastes com Amos Gi-
tai o Andrei Konchalovsky en la 
carrera pel Lleó d’Or. El festival 
de cinema internacional més 
antic de el món, i un dels més 
cèlebres, només es va aturar 
en el passat en dues ocasions: 
a l’acabament de la II Guerra 
Mundial, quan Europa tracta-
va de posar-se en peu després 
d’anys de contesa, i en els se-
tanta per renovar la Biennal.

El Met reobre les 

portes després de 

gairebé sis mesos 

de tancament

“Hem tornat!”. Amb aquesta 
frase va celebrar el president 
del Museu Metropolità de No-
va York (Met), Daniel Weiss, la 
reobertura de la que es consi-
dera una de les institucions cul-
turals més importants del món, 
després de més de cinc mesos 
i mig de tancament. El Met rep 
els visitants amb un missatge 
d’esperança, amb dues pancar-
tes on es llegeixen les paraules 
Dream Together (Somiar junts).

FiraTàrrega proposa 
un mercat virtual que 
uneixi companyies i 
programadors tot l’any
Giribet demana no tenir por a anar a 
espectacles i confiança per al sector
La directora artística de 
FiraTàrrega, Anna Giribet, 
ha explicat que la ‘Llotja 
en línia’ que entrarà en 
funcionament el 9 i 10 de 
setembre té com a objectiu 
aconseguir un “algoritme” 
per casar programadors i 
companyies.

Tàrrega
ORIOL BOSCH (ACN)
En una entrevista a l’ACN, Giribet 
va dir que aquest espai virtual vol 
ser com una “Celestina” perquè 
tothom acabi trobant el que està 
buscant. El coronavirus ha obligat 
a renunciar a tots els actes de ce-
lebració de la 40a edició de la Fira 
del Teatre però des de l’organitza-
ció s’ha plantejat un format “es-
pecial i transformat” que s’allar-
garà durant tot l’any que ve de 
forma telemàtica. Giribet va de-
manar no tenir por a anar a veure 

espectacles perquè les compan-
yies “ho estan fent molt bé” en 
matèria de protocols de segure-
tat. El Covid-19 ha forçat a can-
viar l’estructura i el format con-

vencional de FiraTàrrega. La seva 
directora artística, Anna Giribet, 
va explicar que quan al maig se’ls 
va demanar una proposta a fer al 
setembre davant la situació de 

FOTO: Oriol Bosch (ACN) / La directora artística, Anna Giribet

crisi sanitària, van decidir apostar 
per transformar el “mercat escè-
nic físic” que cada any s’ubicava 
al pavelló de Club Natació per 
una ‘Llotja en línia’. 

Segons Giribet, és un procés 
de digitalització que fa temps que 
estava pensat a FiraTàrrega però 
que la Covid-19 ha accelerat. En 
aquest sentit, els dies 9 i 10 de se-
tembre es donarà el tret de sor-
tida a un mercat escènic virtual 
que durarà 365 dies. A la Llotja 
en línia hi haurà tot de contin-
guts amb l’objectiu de connectar, 
visibilitzar i aprendre de tota la 
comunitat internacional de pro-
fessionals que hi podrà interac-
tuar. Caldrà acreditar-se i pagar 
uns diners per formar-ne part. 
Segons Giribet, d’aquesta mane-
ra t’assegures que els professio-
nals que en vulguin formar part 
es prenguin més seriosament la 
participació i per tant en puguin 
treure més rendiment. 

Aquest 2020 s’havien de cele-
brar els 40 anys de la Fira del Tea-
tre al Carrer però amb la situació 
actual per la pandèmia, l’essència 
i la identitat de tota la “massivi-
tat” de gent al carrer ha quedat 
estroncada i per això, Giribet as-
segura que aquesta celebració 
es trasllada al 2021 “on sí que 
esperem poder-ho fer i gaudir”. 
Giribet assegura que el sector ho 
està “fent molt bé” en matèria 
de seguretat per evitar contagis. 
Assenyala que hi ha companyies 
que inclouen al seu ‘rider’ (el de-
tallat de característiques tècni-
ques que suposa l’espectacle que 
presenten) el protocol de salut 
que segueixen. Per aquest motiu, 
ha fet una crida a no tenir por a 
anar a veure espectacles d’arts de 
carrer i escèniques.

L’Orquestra Simfònica Júlia Car-
bonell de les Terres de Lleida va 
acompanyar ahir a la mezzoso-
prano Marta Infante i al baríton 
Toni Marsol en el concert que 

van oferir ahir a la plaça de la 
Sardana en el marc del cicle Fa-
se Cultura. En aquesta vetllada, 
veus i instruments van dialogar 
entre ells.

L’OJC porta la música de 
corda al cicle Fase Cultura

FOTO: T. A. / L’orquestra va acompanyar Marta Infante i Toni Marsol

El Gargar tanca la seva edició més llarga
El Gargar de Penelles (Noguera) va tancar ahir la seva cinquena edició després d’un mes en què s’han 
pogut veure obres de deu artistes catalans i internacionals. El festival, que al maig va posposar l’edició 
per la crisi del Covid-19, ha adaptat el format i n’ha allargat la durada per evitar aglomeracions. 
L’alcalde, Eloi Bergós, es va mostrar satisfet amb el desenvolupament del certamen.  /FOTO: Anna Berga
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