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La Fira de Tàrrega redueix l'oferta per guanyar qualitat 

• La mostra programarà 88 companyies, unes 20 menys que el 2003

JORDI SUBIRANA

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que se celebrarà entre els dies 9 i 12 de setembre, reduirà en 20
el nombre de companyies i espectacles. La decisió, anunciada pel director Llorenç Corbella, forma part
d'un paquet de mesures que tenen com a objectiu principal "créixer en qualitat, no en quantitat", diu
l'alcalde Joan Amézaga. Visitaran la Fira 88 companyies i es veuran 95 muntatges.

Corbella explica que el que es busca és "equilibrar i racionalitzar" la programació i l'assistència als
espectacles, tant de professionals que volen contractar obres com de públic. "La retallada anirà
acompanyada d'un augment de les representacions, sobretot en l'oferta de carrer, en què no es
paga entrada", explica Corbella. L'objectiu és facilitar l'accés "i evitar les aglomeracions d'altres
anys", afegeix. Amb aquesta determinació s'intenta millorar també l'estada de les companyies i els
programadors ja que a Tàrrega existeix un dèficit d'infraestructures hoteleres.

LA ZONA D'ACAMPADA
L'organització aplicarà altres mesures per evitar la massificació, entre elles la de pagar a la zona
d'acampada --que en aquesta edició es vol tancar i millorar àmpliament els serveis-- 10 euros per
persona per entrar-hi. Fins ara plantaven la tenda 10.000 persones. Les previsions és que ara hi
acamparan unes 7.000. Així mateix es vol rebaixar el nombre de professionals acreditats (el 2003 van
ser 901) cobrant una quota d'inscripció que es mou entre 40 i 60 euros.

Com el 2003, l'oferta inclou espectacles de carrer i de sala, molts d'ells de teatre visual. Malabar, una
companyia francesa, s'encarregarà d'inaugurar la Fira amb Helios II, una proposta en què participaran
una grua de 24 metres de longitud i 16 actors amb xancletes hidràuliques i música en directe. Aquest
serà un dels espectacles de gran format que es presentarà juntament amb els dels holandesos Doedel i
els alemanys Antagon Theater Action. Hi ha previstos, així mateix, 12 muntatges itinerants (Felicia
Cactus i Clan Zapping, entre altres) i dues coreografies aèries (B-612 i Deambulants). Teatre de la
Comèdia posarà la nota curiosa a l'oferta de carrer. Transformarà la plaça de Sant Antoni en un
dormitori amb 35 llits.

En sala, el director i autor argentí Javier Daulte presentarà la versió castellana de 4D òptic i Tricicle
portarà a la Fira l'adaptació de la sèrie de TV-3 Dinamita. A més es veuran el treball del marionetista
Jordi Bertran, les peces d'Increpación Danza i Malqueridas, el muntatge multidisciplinari de Christian
Atanasiu i el teatre de text d'Albena Teatre, Teatro del Velador i Tantaka.

El cant de la sirena, un text de Manel Veiga sobre la immigració guardonat amb el premi Manuel de
Pedrolo, és una de les coproduccions. Segons Corbella en aquest apartat s'han primat els muntatges de
carrer: la dansa de Producciones Imperdibles i Roberto G. Alonso i el teatre itinerant d'Hortzmuga.

Tàrrega col.labora en aquesta edició amb el Fòrum. Diverses companyies que han actuat a Barcelona
recalaran a la Fira, entre elles Monti & Cia. Altres, com Roberto G. Alonso a Planeta gaia, i l'exposició
Actuem!, de Mans Unides i Lapsus Teatre, aborden la pau i la multiculturalitat, temes que defensa el
Fòrum.
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La Fira compta amb un pressupost de més d'1.200.000 euros, un 20% més que l'any 2003, dels quals
gairebé 700.000 són subvencions.
Una imatge d'Helios II, l'espectacle de la
companyia francesa Malabar que
inaugurarà la Fira.
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