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Menys companyies i més pressupost per a Tàrrega

La Fira de Teatre al Carrer, que se celebrarà del 9 al 12 de setembre, s'inaugura amb 'Helios II' de
la companyia Malabar

Marta Monedero

Superada del tot la síndrome quantitativa de com més millor, la 24a edició de la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega ajusta la seva oferta a 88 companyies, una vintena menys que l'any passat,
que faran, això sí, més representacions, perquè tothom pugui veure els espectacles.

Mirant de cua d'ull cap a l'edició de l'any que ve, en què la Fira de Teatre al Carrer celebrarà els vint-i-
cinc anys d'existència, enguany Tàrrega continua intentant trobar la seva mida ideal. Creix, però,
pressupostàriament. La xifra de què disposa ara és d'1.281.000 euros, un 20 per cent més que l'any
passat, per tal d'oferir millor servei tant als professionals com al públic.

Llorenç Corbella, el director artístic de la Fira des de l'edició passada, anunciava ahir que els
encarregats d'obrir-la seran els francesos Malabar amb el muntatge Helios II, un espectacle itinerant
que presenta un gran camió amb una grua disfressada de pregadéugegant de 24 metres d'altura, amb
unes vistoses pinces de metall. La companyia, que ha participat en el centenari de la Torre Eiffel, els
Jocs Olímpics d'Albertville i el 25 aniversari de la BBC Ràdio 1, portarà a Tàrrega setze actors que
precediran el pregadéu enfilats en unes xanques hidràuliques.

Amb el 98 per cent de la programació ja lligada, la Fira ofereix aquest any menys espectacles i més
funcions, la meitat en sales i l'altra meitat al carrer. S'hi presenten nou estrenes. Poques, però que
reflecteixen "la collita de la temporada", apuntava Corbella. Entre les noves propostes, hi ha la de
convidar un director perquè ofereixi una acció teatral especialment pensada per a la Fira de Teatre. En
aquesta edició serà Xavier Albertí, que presentarà a la plaça Major una cantata. El segon director
convidat serà Carles Santos, que per clausurar el certamen oferirà un concert especial de piano.

Propostes de gran format
Els muntatges de gran format vindran de la mà dels holandesos Doedel i els alemanys Antagon Theater
Action, a més dels francesos Malabar. A Tàrrega, també s'hi podrà veure del 9 al 12 de setembre dotze
espectacles itinerants i el nou espectacle de la companyia andalusa de dansa Producciones
Imperdibles, Calidoscopi, en coproducció amb la Fira. A més a més, la companyia madrilenya B-612
presentarà un espectacle de dansa aèria al carrer. Encara que la presència que arriba del País Basc no
tindrà aquest any la seva carpa habitual, sí que compartirà amb les Balears el poliesportiu per als
espectacles que presenta en aquesta edició. Per altra banda, la Fira targarina ha arribat a un acord amb
l'ONG Mans Unides, que muntarà una exposició i diversos espectacles solidaris, entre els quals un
muntatge on s'expliquen contes -en sessions infantils i per a adults- que el públic podrà seguir des d'un
llit.

Entre les novetats de l'apartat d'infraestructures d'aquesta 24a edició, el gerent Pau Llacuna explicava
que l'espai d'acampada "donarà un salt qualitatiu" en haver-se tancat, oferir als seus ocupants serveis
de dutxa i convertir-se en una mena de "càmping efímer", amb una quota de deu euros per persona,
que s'hauran de pagar independentment dels dies que s'hi estigui. Així mateix, Llacuna anunciava que
l'àrea dedicada als professionals augmentarà en cent metres quadrats per facilitar la trobada d'artistes i
programadors, i que aplicarà un "control estricte" per garantir la professionalització de les persones que
s'hi reuneixen.
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Helios II, l´espectacle que aquest any obre la
Fira.
Arxiu
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