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Jaume Cabré torna al
paisatge literari del Sobirà
Escriurà un ‘miracle’ de Santa Maria per a l’obra d’Esterri d’Àneu

ARTS ESCÈNIQUES TEATRE

❘ ESTERRI D’ÀNEU ❘Amb la publicació
el 2004 de Les veus del Pama-
no, Jaume Cabré va internaci-
onalitzar el paisatge i la histò-
ria recent del Pallars Sobirà. De
fet, la novel·la ja ha estat tradu-
ïda a una dotzena de llengües i
el seu èxit internacional és im-
parable.Ara, Cabré té previst
tornar al Pirineu lleidatà amb
una nova incursió en el paisat-
ge literari de la comarca, més
concretament a les valls d’Àneu.
L’escriptor ha acceptat fer-se
càrrec d’un nou miracle de San-
ta Maria d’Àneu, que s’estrena-
rà l’any que ve. Es tracta del
muntatge teatral Els miracles
de Santa Maria, basat en una
obra de Pep Coll i l’historiador
Cisco Farràs, recuperat l’any
passat a Esterri d’Àneu catorze
anys després d’estrenar-se, el
1997. El bisbat d’Urgell va pro-
hibir llavors que es representés
a l’església de Santa Maria i
l’obra es va estrenar al polies-
portiu.Avui dissabte, a les 22.00
hores (7 €), el Firal de la capital
aneuenca tornarà a acollir
aquesta representació, que tras-

llada a l’època actual i en clau
irònica l’estructura clàssica dels
miracles.

El grup escènicTxans i veïns
d’Àneu, dirigits per Roger Còn-
sul, oferiran al públic els deu mi-
racles escrits per Pep Coll i Cis-
co Farràs.

Els impulsors d’aquesta ini-
ciativa, el Consell Cultural de

lesValls d’Àneu, han proposat
estrenar cada any un miracle
nou a càrrec d’un escriptor di-
ferent.Així doncs, avui també
es representarà El bisbe de la
Seu, que Jordi Teixidor (1939-
2011) va escriure el 1997 amb
referència a la polèmica prohi-
bició. I l’any que ve s’estrenarà
amb els miracles Jaume Cabré.

Representació d’‘Els miracles de Santa Maria’, a Esterri el 2011.
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La dansa a
FiraTàrrega,
entre creadors
clàssics i nous
Artistes consolidats i
grups internacionals

ARTS ESCÈNIQUES

❘ TÀRREGA ❘ Les múltiples for-
mes de la dansa tornaran a
donar-se cita a FiraTàrrega
del 6 al 9 de setembre. Des
dels artistes més consagrats
fins a les figures més emer-
gents del panorama escènic
actual presentaran les seues
últimes produccions aTàrre-
ga amb un denominador co-
mú: el diàleg entre l’obra i
l’espai públic i la recerca de
la complicitat amb l’especta-
dor. Entre les propostes in-
ternacionals, destaquen les
actuacions de la companyia
francesa Charleroi Danses i
de l’holandesa Schweig-
man&. Entre els artistes con-
solidats, passaran per la ca-
pital de l’Urgell Claire Du-
creux, Marta Carrasco i les
companyies Senza Tempo i
Producciones Imperdibles. I
creadors joves com Brodas
Bros, Clac & Roll, Pere Fau-
ra, Roser López Espinosa o
els bascos Organik també tin-
dran el seu espai a FiraTàr-
rega.

L’associació de les Festes del
Segar i el Batre ha volgut recu-
perar la varietat autòctona de
l’Urgell, anomenada Xeixa, de
la qual només hi ha dos camps
més a Catalunya.

Tal com explica la presiden-
ta de l’associació, Rosa MariVi-
dal: “La característica d’aques-
ta llavor antiga és que té el tall
més llarg i facilita poder fer la
lligada de la garba, però a la
vegada, el fet que la planta si-
gui més alta fa que s’ajegui a la
finca i en dificulti la sega.”

Tots els interessats a partici-
par en les tasques pròpies dels
segadors i batedors ho podran
fer dins de l’espai de l’era. L’espai de l’era acull la majoria de tasques.

Es recupera l’antic blat
UNA DE LES NOVETATS ÉS QUE EL BLAT QUE SEGARAN ENGUANY A L’ERA ÉS
D’UNA LLAVOR RECUPERADA COM LES QUE SE SEMBRAVEN ANTIGAMENT

DIUMENGE 8
08.00 Trobada de batedors a l’era
per començar la tasca: Preparar la
batuda, enganxar els animals al carro
d’escalada. Anar al tros a buscar les
garbes i portar-les a l’era. Estendre la
batuda, esparpillar les garbes i fer la
primera tanda. Després farem un
respir amb l’esmorzar típic.
10.00 Trobada nacional de pun-
taires. Durant tota la diada, hi haurà
parades a l’entorn de l’era de diver-
sos artesans.
11.00 L’Associació Juvenil de Nalec
ens oferirà la recuperació del Ball de
les forques.
12.00 1a demostració i posada en
marxa de la màquina de batre D’AR-
BIKA VERKEN de THERMAENIUS
(Suècia), de l’any 1925. Farem bales
de palla amb la premsa.
17.00 Agafarem les forques de dos
pues i les triances, per separarla palla
del gra i farem colls. Si la marinada
acompanya, seguirem desembollo-
nant (separarem boll del gra), el tras-

palarem i, després de passar el gra
per l’arera i la ventiladora, ensacarem
el blat per deixar el sac ben lligat.
18.00 El grup de jovent de l’Ateneu
Popular, conjuntament amb la Llar
dels Jubilats, organitzaran jocs tradi-
cionals per a la canalla.
19.00 Segona demostració de la
màquina de batre de l’any 1925.
Al voltant de l’era hi haurà tot tipus
de parades de productes d’artesans.
Tancarem la festa amb ball a l’era i el
grup PERE COSTA TRIO.
A la cabana petita, exposició de
quadres de la pintora local PILAR
CARALPS.

La Fuliola | Festa del Segar i el Batre
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