
Divendres 
26 de maig
18.30 h Recinte Trepat
Obertura de portes 
amb Lo Bepo DJ
Ens agraden els fans de l’Embarrat 
i si arribes entre els 10 primers, et 
regalem una cervesa Matoll.
Vine a gaudir de l’espai, dels food- 
trucks i de la música del nostre dj 
resident –i reincident– Lo Bepo. Ens 
regala una sessió pop fins a les 11 
de la nit.

19.30 h Recinte Trepat
Sirena de Cal Trepat
Posada en marxa de la mítica sire-
na de Cal Trepat, que dóna inici al 
festival. 

19.35 h Departament Comercial
Inauguració 
Inici del recorregut inaugural de 
l’exposició La Gran Màquina IV i de 
l’Embarrat 2017. El recorregut acaba 
a la Nau 5 amb la posada en marxa 
de l’embarrat. 
A partir de les 8 del vespre i fins a 
mitjanit, gaudeix de l’entrada lliure 
a l’exposició La Gran Màquina IV.

22.30 h Nau 5
#81
Concert col·laboratiu de soundpain-
ting a càrrec del col·lectiu Free’t.
Concert de què?  Vine a desco-
brir-ho! T’encantarà.
Amb la col·laboració del Centre de For-
mació La Solana i estudiants de música 
de la plana de Lleida.
Durada: 50’

23.30 h Nau 5
Visita guiada golfa
Visita guiada nocturna per l’exposi-
ció col·lectiva La Gran Màquina IV. 
Amb la presència d’alguns artistes 
i dels comissaris Alexandra Laudo i 
Jesús Vilamajó.
Fins al tancament.

Dissabte 
27 de maig
11 h Recinte Trepat
Obertura de portes i visita lliure a 
l’exposició col·lectiva La Gran Mà-
quina IV i a la petita fira del llibre.
L’exposició es pot visitar tot el dia, 
d’11 a 15 h i de 17.30 h a mitjanit. 

11 h Plaça Trepat
Meeting Point
De Patrícia Habchy. 
Assaig obert de FiraTàrrega amb 
dansa contemporània inclusiva o 
l’encontre galant entre un invident i 
una performer libanesa.
Durada: 30’

11.30 h Plaça Trepat
Lo Petit Embarrat
Encetem una nova aventura per a 
nens i nenes. Durant tot el matí, 
construcció participativa de la ins-
tal·lació l’Arbre de la Llana i zona 
de joc lliure.
Durada: tot el matí, fins a les 14 h.

12 h Davant Departament Comercial
Visita guiada
Visita guiada a l’exposició col·lectiva 
La Gran Màquina IV. Amb la presèn-
cia d’alguns artistes i dels comissaris.
Durada: 50’

13 h Nau 5
Vermut electrònic amb 
Skygaze
Concert live d’aquest jove productor  
de música electrònica, que ja ha pas-
sat pel Sónar. Del hip hop, al house, 
al techno, a l’IDM i al juke. Què? 
Veniu a escoltar-lo. I a ballar-lo!
Durada: 90’ 

14.30 h Exterior
SlowGrozza
Aturem el ritme accelerat i po-
sem-nos a escoltar música. Sessió 
slow: But if there’s no music up in hea-
ven, then what’s it for?
Durada: 120’

16.30 h Nau 18
Migdiada HEXX
Arriben els sons més profunds del 
desert. Deep house del Burning 
Man a la instal·lació HEXX de la Nau 
18. Tot a càrrec d’en Deif.
Durada: 90’

17.30 h Plaça Trepat
Lo Petit Embarrat
Participa a l’activitat La Gran Molè-
cula, una iniciativa de Solaç Centre 
d’Expressió Artística. I continuem 
amb la construcció de l’Arbre de la 
Llana i la zona de Joc lliure. 
Durada: fins a 2/4 de 8 del vespre

18 h Exterior
Vigileu!
Heus ací un llaurador cultural que en 
lloc de tractor ve carregat de música 
i felicitat. Una sessió dj per estar a 
gust i apreciar la vida.
Durada: fins a 2/4 d’11 de la nit

18 h Nau 5
Meet the artists
Tot allò que sempre has volgut pre-
guntar i mai t’has atrevit (o mai has 
tingut l’interlocutor tan a prop). Co-
neix els artistes de La Gran Màquina 
IV de forma distesa i propera.
Durada: 60’

19 h Davant Departament Comercial
Visita guiada
Visita guiada a l’exposició col·lectiva 
La Gran Màquina IV. Amb la presèn-
cia d’alguns artistes i dels comissaris 
Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó.
Durada: 50’

20 h Nau 5
Premis Embarrat
Després de la deliberació, els mem-
bres del jurat fan públics els guardo-
nats dels premis Embarrat 2017.
Durada: 30’

22.30 h Nau 5
Ultrascene
Venen del Pla d’Urgell amb una 
selecció musical que oscil·la entre el 
soroll i la melodia. Aquests activistes 
de l’electrònica fa 19 anys que por-
ten auriculars. O potser van néixer 
amb els auriculars posats.
Durada concert: 50’
Durada de la sessió dj: fins a acabar.

Diumenge
28 de maig
11 h Recinte Trepat
Obertura de portes i visita lliure a 
l’exposició col·lectiva La Gran Mà-
quina IV i a la petita fira del llibre.
L’exposició es pot visitar tot el dia, 
d’11 h a 15 h i de 17.30 h a 21 h.

11.30 h Plaça Trepat
Lo Petit Embarrat
Durant tot el matí, construcció par-
ticipativa de la instal·lació l’Arbre de 
la Llana i zona de joc lliure.
Durada: tot el matí, fins a les 14 h.

11.30 h Interior Viver d’Empreses
Seven Slow Sins
Conferència performativa i participa-
tiva a càrrec de l’economista (i poeta 
ocasional) Joan Viladot. 
Laboratori targarí. Durada: 30’

12 h Davant Departament Comercial
Visita guiada
Visita guiada a l’exposició col·lectiva 
La Gran Màquina IV. Amb la presèn-
cia d’alguns artistes i dels comissaris 
Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó.
Durada: 50’

13 h Nau 5
Vermut electrònic amb 
Nølah
Jove targarina de formació clàssica 
que proposa amb un techno emo-
cional, hipnòtic i progressiu, amb 
fortes línies de baix. 
Durada: 90’

14.30 h Exterior
M15t3RY
Sota els para-sols, degustem el dinar 
a ritme de swing, Deep i NuDisco, 
amb segell targarí.
Durada: 120’

ATERRATGE KONVENT
Konvent és un antic convent de 
monges situat a Cal Rosal, una 
colònia industrial tèxtil de finals del 
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EMBARRAT 2017 // hola!
Programa d’activitats, actuacions i performances

entrada lliure 
i gratuïta

segle XIX al Berguedà, reconvertit 
avui en un centre artístic pluridis-
ciplinari. És un espai per a l’art, 
però a diferència d’altres, també 
és una manera de fer i entendre 
la cultura arrelada a la singularitat 
del lloc. 
Konvent ens proposa:
17.30 h Plaça Trepat
Clickman
Comença la tarda de diumenge 
amb  sessió de down tempo, loun-
ge i bastant molt house. 
Durada: fins a 2/4 de 8 del vespre

18.30 h Nau 5
La Lluita d’Abel Azcona
La Lluita és un projecte creat es-
pecíficament per l’Embarrat, una 
instal·lació, una proposta perfor-
mativa que busca crear una mira-
da crítica en l’espectador, trencant 
la quotidianitat de l’espai amb una 
mirada crítica, social i política. 
“Sin tradición, el arte es un rebaño 
de ovejas sin pastor. Sin innova-
ción, es un cadáver” 
Wiston Churchill.
Durada: 90’

20 h Nau 5
Technoclaqué
Híbrid entre home i màquina. Una 
juxtaposició entre allò concebut 
com a modern i l’imaginari més 
clàssic.
Durada: 30’

20.30 h Nau 5
Adriano Galante (SEWARD)
Un concert molt especial de tanca-
ment de l’Embarrat 2017: vocals, 
banjo, efectes i guitarres. 
Durada: 50’

...i la setmana següent:

VISITES GUIADES A
LA GRAN MÀQUINA IV

HORARIS
De dilluns 29.05 a divendres 02.06: 
Cada dia a les 20 h
Dissabte 03.06 a les 12.30 h i 19 h 
Diumenge 04.06 a les 11 h i 12.30 h

Punt de trobada:
Departament comercial
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Entrada lliure a l’exposició La Gran Màquina IV

Plànol del MUSEU TREPAT

Idea, direcció i coordinació general
Natàlia Lloreta i Jesús Vilamajó 
Comissariat La Gran Màquina IV 

Alexandra Laudo i Jesús Vilamajó 
Programació i comunicació 

Natàlia Lloreta 
Direcció Museu Trepat

Jaume Espinagosa
Coordinació Museu Trepat

Roser Miarnau
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Exposició col·lectiva La Gran Màquina IV As slow as possible

amb obra d’Abel Jaramillo, Albert Gironès, Alessandra Miranda, Alexandra Garcia 
Pascual, Andrés Galeano, Anna Irina Russell, Bel Fullana, Christina Schultz, Daniel 
Ortega, Daniel Moreno Roldán, David Giribet, Fermín Díez de Ulzurrun, Ferran 

Lega, Gerard Cuartero, Helena Vinent i Joan Pallé, Jordi V. Pou, Laura Llaneli, Ma-
ría Sánchez, Marta Bisbal, Minja Gu, My Lindh, Nuboläris, Olenka Macassi, Olivia 
Vivanco, Pedro Torres, Peio Izcue Basail, Rafael Cañete Fernández, Ro Caminal, 

Sofía Estévez , Sofía Montenegro, Stefanie Herr i Sunette Viljoen.

“A partir del segle XVIII s’inicià una revolució agrària que va comportar 
el pas d’una agricultura tradicional –orientada al consum local i amb 

uns ritmes de producció lents– a una agricultura moderna, dirigida a un 
mercat supralocal i amb un alt índex de productivitat. Aquests canvis 

foren possibilitats per la mecanització del camp, un procés que a Cata-
lunya es va produir ja al s. XX, i en el qual la fàbrica Trepat hi tingué un 
paper destacat. Aquesta revolució va promoure també una progressiva 
implementació del rellotge, un artefacte destinat a mesurar, controlar i 

homogeneïtzar socialment el temps”

Coordinació tècnica
Gerard Feliu
Suport tècnic 
Brigada municipal
Premsa 
Cesc Gasull (Ajuntament de Tàrrega) 
Disseny imatge Embarrat 2017 
Clàudia Kidai
Adjunts
Raquel Begueria i Paspa Lloreta
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         Av. Josep Trepat Galceran                                       

< a Tàrrega      

Nau 4. Espai Petita Fira del llibre.

Nau 5. Espai de concerts i vermuts electrònics. Amb BAR.

Nau 18

Plaça Trepat. Lo Petit Embarrat.

Entrada al departament comercial. Inici visites guiades.

Exterior. Zona de Bar, food-trucks i música.

Accés al recinte Trepat

En gris, diversos espais de l’exposició 
col·lectiva La Gran Màquina IV. 

     a Lleida >

Embarrat us dóna la Benvinguda!
Programació Embarrat 2017

Atenció! Transmedia!
Algunes obres de l’Embarrat passen més enllà de l’Embarrat:

Vuit temportizadors elèctrics, de Daniel Moreno Roldán
Visiteu l’obra a Av. de Fàtima, 2 (domicili particular). D’11 a 13 h

Pensa com un artista, Jordi V Pou. 
Són les estovalles de paper que se serveixen al bar.

Enganche absoluto, de Sofía Estévez
Cal inscriure’s per e-mail a través de l’ordenador situat a les oficines

The time we choose to follow, de Sofía Montenegro 
Funciona a través d’Instagram Stories. Seguiu el perfil _tofollowtime

G

gOficines.


