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2 de setembre del 2005

Un total de 82 companyies, algunes d’elles fundadores del certamen, hi actuaran entre el 8 i l’11 de setembre

La Fira de Tàrrega repassa
25 anys de teatre al carrer

Pallassos, malabaristes, balla-
rins, actors i performers de tot
tipus s’apropiaran, un any
més, de les places i els carrers
de Tàrrega. Convertida en una
de les cites més importants del
teatre al carrer, la Fira de Tàr-
rega commemora els 25 anys
fent un repàs de la seva trajec-
tòria i envoltada per les com-
panyies que la van impulsar en
els seus inicis. Una d’aquestes
és sens dubte Comediants, que
deixaran anar els seus Dimonis
per la ciutat en l’acte inaugu-
ral de la Fira, que tindrà lloc el
dijous 8 de setembre. En total
hi haurà 82 companyies que al
llarg de quatre dies presenta-
ran un centenar d’espectacles.

Ja són 25 els anys en què Tàr-
rega es vesteix de festa per aco-
llir companyies, públic i pro-
fessionals del món del teatre
que han fet d’aquest certamen
un dels aparadors més impor-
tants del mercat internacional
de teatre del sud d’Europa. És
per aquest motiu que els orga-

nitzadors han decidit fer el
repàs d’un itinerari que va néi-
xer el 1981 “en un moment his-
tòric de reafirmació de lliber-
tats i de la voluntat de recupe-
rar el carrer com a espai públic
d’interrelació social”, assenya-
la l’alcalde en funcions de Tàr-
rega, Jaume Ramon.

En aquesta edició, la Fira de
Tàrrega ha volgut recuperar
l’espectacle L’arbre de la memò-
ria, dels Comediants, que ja es
va presentar al Fòrum. El mun-
tatge es realitzarà cada dia al
matí i a la nit i serà un dels pi-
lars de la programació, ja que
acabarà amb una plantada
d’arbres en què es reconeixe-
rà la feina de diferents perso-
nes i entitats vinculades a la
Fira. A banda d’aquest Bosc de
la Memòria, també es recorda-
rà la història de la Fira amb di-
verses exposicions a Tàrrega i
Verdú com ara: 25 x 10: 25 Fires i
10 fotògrafs; Cartells i objectes.
1981-2005; Joan Brossa. Cartells
1975-1999; i Forats: espiant Come-
diants, a més d’un llibre que re-
passarà els 25 anys del certa-
men i que es publicarà a finals
d’any, fet pel crític teatral Gon-
zalo Pérez de Olaguer.

La consellera de Cultura, Ca-
terina Mieras, va declarar que
el seu departament ha fet una
aposta clara per la Fira: “No
només aquest any sinó amb el
compromís de fer-ho durant els
pròxims tres anys”. A part
d’allargar el conveni amb el
certamen, una de les altres lí-
nies d’actuació de l’Institut Ca-
talà de les Indústries Culturals
(ICIC) és la de reforçar el seu ca-
ràcter prescriptiu a partir de
coproduccions (aquest any en
són quatre) i enfortir el vessant
de fira i mercat, potenciant el
Pavelló Firal de la Llotja, que
aquest any acollirà una troba-
da internacional organitzada
per IFEA (International Festi-
vals and Events Association Eu-
rope), que portarà a la ciutat
més de 50 agents culturals eu-
ropeus.

Una altra novetat d’aquesta
edició serà el premi Caixa Ca-
talunya a la millor estrena, que
serà atorgat per un jurat in-
ternacional i que es disputaran
els 17 espectacles que s’estre-
naran a la Fira. Entre aquests,
cal destacar Enlloc com a casa, es-
trena absoluta de Sèmola Tea-
tre, que va perdre recentment
el seu director i fundador, Joan
Grau; Freaks, una coproducció
del grup Gog i Magog; i Protocol
per a camaleons, de la Cia. Toni
Albà. Caterina Mieras també va
voler fer referència als positius
resultats de l’any passat, en què
un 90% dels programadors
acreditats van comprar algun
espectacle. Fins ara, la relació
de professionals acreditats per
a aquesta edició és superior a
la de l’any passat, fet que con-
firma l’èxit de la Fira.

La companyia Gog i Magog va portar ahir els seus ‘Freaks’ a la presentació de la Fira de Tàrrega
ROBERT RAMOS
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Els Comediants
donaran el
tret de sortida
a la

celebració dels 25
anys de la Fira de
Tàrrega, que farà
recompte de la seva
trajectòria com a
plataforma del
teatre al carrer.

El departament de
Cultura aposta per

la Fira amb un
conveni per als

pròxims tres anys

Una exposició repassa la
trajectòria de Comediants
➤ El Museu de la Joguina i dels Autòmats de Verdú acull a
partir de demà i fins a l’11 de desembre l’exposició Forats:
espiant Comediants, un recull de tot tipus de material de la
companyia teatral catalana que tant té a veure amb la
creació de la Fira del Teatre al Carrer de Tàrrega. La mostra,
que ocupa un ampli espai del museu de Verdù, població
situada al costat de Tàrrega, conté imatges, reculls de
premsa, vídeos, vestits, caretes, maquetes i objectes de tots
els espectacles que els Comediants han muntat al llarg de
30 anys, així com les pel·lícules, sèries de televisió i
fotografies de les seves actuacions arreu del món, amb una
explicació de les seves històries, procés creatiu i anècdotes.
L’exposició coincideix també amb el primer aniversari del
Museu de la Joguina de Verdú. La mostra ha estat dirigida
pel director dels Comediants, Joan Font, i la producció del
museu. (Joan Tort / Verdú).
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