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Pirotècnia i música obren aquest vespre la Fira de Tàrrega 

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

Tàrrega acull des d'avui la 24a edició de la Fira de Teatre al Carrer, que fins diumenge presentarà uns
100 espectacles a càrrec de 85 companyies, algunes d'elles estrangeres. Helios II, del grup francès
Malabar, firma el muntatge inaugural de la mostra, que es veurà a l'avinguda de Tarradellas a les nou
del vespre. Es tracta d'una peça de gran format amb música en directe i pirotècnia.

En l'oferta dissenyada per Llorenç Corbella, director de la Fira, destaca l'ampli ventall de propostes de
teatre i dansa al carrer. Aquest any s'oferiran 103 funcions en recintes tancats i 221 al carrer. Entre
aquests últims sobresurten els muntatges d'Hortzmuga Teatroka, Théâtre de la Toupine i Lice de Luxe.
La Fira ha convidat els creadors Xavier Albertí (director) i Carles Santos (músic) perquè ofereixin a
Tàrrega dos espectacles nous, que es podran veure demà i diumenge, respectivament.

En la jornada d'avui, i a més de l'obra inaugural, destaquen les estrenes de la comèdia negra Asesinos
anónimos, del Teatre Arca, i El cant de la sirena, una obra que gira al voltant de la immigració, escrita i
dirigida pel dramaturg Manuel Veiga, amb Xus Estruch i Teresa Urroz en el repartiment. Totes dues es
veuran a Barcelona. També s'escenificarà Paradero desconocido, una proposta de la companyia basca
Tanttaka Teatroa, dirigida per Fernando Bernúes, a partir del relat de Kressmann Taylor sobre el
nazisme.

La Fira de Tàrrega ha millorat d'una manera notable la zona d'acampada, que estarà delimitada, vigilada
i amb més serveis per als usuaris. S'ha augmentat el nombre de lavabos, dutxes, fanals i contenidors a
la zona i s'hi ha instal.lat un punt d'atenció sanitària que estarà obert durant les 24 hores del dia. Els
campistes pagaran 10 euros pels quatre dies de Fira.


	Pirotècnia i música obren aquest vespre la Fira 
	
	GONZALO PÉREZ DE OLAGUER



