
40 GUIA
SEGRE 

Divendres, 12 de juliol del 2019CULTURA/ESPECTACLES

Retrat ‘matemàtic’ de FiraTàrrega
Una artista analitza amb algoritmes entre 20.000 i 30.000 fotos històriques del certamen 
teatral || Un dels projectes de la residència creativa de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell

Artistes seleccionats i el jurat del programa de residències artístiques de l’Arxiu Comarcal de l’Urgell.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA
❘ TÀRREGA ❘ Pilar Rosado Rodrigo, 
artista de Sant Boi de Llobregat, 
analitza durant aquest mes de 
juliol amb tècniques de visió ar-
tificial i algoritmes matemàtics 
entre 20.000 i 30.000 imatges 
de FiraTàrrega dipositades a 
l’Arxiu Comarcal de l’Urgell 
des dels seus inicis. Rosado ex-
plica que l’objectiu és “analitzar 
la iconografia per descobrir els 
patrons que ha creat la ciutat 
a partir del certamen teatral”. 
Es preveu que Rosado elabori 
un mapa amb totes les imatges, 
ordenades per patrons visuals, 
que s’exposarà durant la ce-
lebració de FiraTàrrega 2019. 
Aquest treball és un dels qua-
tre projectes seleccionats d’en-
tre els 32 que s’han presentat 
a la tercera edició del progra-
ma de residències creatives de 
l’Arxiu Comarcal de l’Urgell. 
Un altre dels treballs es titula 
Matrillinear Biographies, en el 
qual la italiana Gabriella Zeno 
analitza la línia materna dels 
arbres genealògics a fi de posar 
en relleu l’absència de les dones 
en la societat. 

 Les belgues Françoise Del-

ARXIU INVESTIGACIÓ

mez i Claire Ducène duen a 
terme el projecte Archivos ol-
vidados, amb el qual pretenen 
explicar com omplir els buits 
dels documents perduts o des-
truïts per reconstruir els relats. 
Finalment, Laure Bourgault (del 

Quebec canadenc) analitza la 
identitat del Parc de Sant Eloi a 
través dels documents de l’Ar-
xiu. Com a novetat d’aquest any, 
tots els projectes seran remune-
rats amb 450 euros. El president 
del consell comarcal, Gerard 

Balcells, i la regidora de Tàrrega 
Ivonne Pont van elogiar aques-
ta iniciativa singular que dóna 
suport a artistes i investigadors 
per crear, reflexionar i investi-
gar amb els fons documentals 
de l’Arxiu Comarcal.

Tombs Creatius presenta 
‘Xics del Xurrac’ a Taiwan

ARTS DE CARRER COMPANYIES

Presentació al Taipei Children’s Arts Festival de la col·lecció ‘Xics del Xurrac’.

❘ TAIPEI ❘ La companyia d’arts de 
carrer de Bellpuig Tombs Cre-
atius va presentar dimecres a 
la ciutat taiwanesa de Taipei la 
seua col·lecció de jocs Xics del 
Xurrac, amb la qual participa 
en la 20 edició del Taipei Chil-
dren’s Arts Festival durant tot 
el mes de juliol. En una roda de 
premsa organitzada pel Taipei 
Performing Arts Center, els dos 
membres de la companyia que 

han viatjat al país asiàtic, Maria 
Domingo i Xesco Palacín, van 
explicar als mitjans de comuni-
cació de Taiwan en què consis-
teix la col·lecció composta per 
16 jocs construïts en fusta que 
s’inspira en els valors i les tèc-
niques de les colles castelleres 
utilitzant conceptes com l’equi-
libri, la sensatesa, la pinya o el 
reconeixement de la diversitat 
de capacitats.

TOMBS CREATIUS

La Fira Mediterrània 
de Manresa,  
amb vint estrenes

ESPECTACLES

❘ MANRESA ❘ La 22a Fira Medi-
terrània de Manresa, que se 
celebrarà a l’octubre, va pre-
sentar ahir la programació en-
tre la qual hi ha 20 estrenes. 
Hi haurà proposades com la 
de la coreògrafa valenciana 
Sol Picó, el músic Llibert For-
tuny, el grup Obeses, el can-
tautor Feliu Ventura, el duet 
de Criatures o el grup Ebri 
Night, entre altres.

Correllengua 
d’homenatges,  
a la Seu d’Urgell

CULTURA POPULAR

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La Seu d’Ur-
gell acollirà demà un corre-
llengua que s’iniciarà amb la 
projecció d’un documental de 
Pete Seeger a l’Ateneu Po-
pular a les 16 hores, seguit 
d’un taller de la cançó Tren 
Seeger. A les 18.30 hores les 
activitats es desplaçaran a la 
plaça Pati Palau on hi hau-
rà berenar, un espectacle, 
la lectura d’un manifest i un 
concert.
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