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Los Galindos 
inauguraran la Fira 
de Tàrrega amb el 
seu circ d’altura

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

Acròbates i un 
virtuós funambulista 
obriran el certamen  
el 8 de setembre

L
a promoció i l’estudi de les 
arts de carrer i l’impuls a la 
creació transnacional són 
dues de les línies que marca·

ran la nova etapa que s’obre a la Fira 
de Tàrrega amb Jordi Duran al cap·
davant de la direcció artística. L’apa·
rador escènic més important del 
sud d’Europa, que acollirà la loca·
litat lleidatana del 8 a l’11 de setem·
bre, s’inaugurarà per primera vega·
da amb un espectacle purament cir·
cense i de gran format a càrrec d’una 
companyia catalana: Entròpic, de Los 
Galindos.
 Produït per la Fira en col·laboració 
amb La Central del Circ, el muntat·
ge comptarà amb tres escenaris, una 
banda en directe i una gran passarel·
la de 40 metres per la qual desfilaran 
acròbates, trapezistes, equilibristes 
i un virtuós funambulista que sor·
prendrà amb la seva perícia a les al·
tures. En total seran 20 artistes, al·
guns d’estrangers, per a un especta·
cle que, segons el codirector Marcel 
Escolano, parteix del concepte de ca·
os i desordre per enarborar un «cant 
a la llibertat i al plaer d’expressar·
se».
 La vocació internacional de la 31a 

edició de la Fira, que pretén  impul·
sar l’exportació teatral catalana, es 
concreta amb el projecte TransAc 
(Meridians), una xarxa de nou festi·
vals europeus amb els quals s’estan 
produint quatre espectacles, entre 
ells El guia, de la Reial Companyia de 
Teatre de Catalunya, en col·laboració 
amb els anglesos Metro Boulot Do·
do. Una altra coproducció serà Gra-
vity, vuit peces de dansa, teatre físic, 
circ i instal·lació a càrrec d’artistes 
britànics i catalans que sorgeix de 
l’aliança amb el prestigiós certamen 
londinenc Greenwich & Docklands.
 
XILE I L’ARGENTINA / També hi haurà 
una vitrina iberoamericana amb la 
presència de dues propostes xilenes: 
El olivo, de Niño Proletario, i Kadogo, 
niño soldado, de La Patriótico Intere·
sante, i l’argentina d’Íntimo Teatroi·
tinerante Pueden dejar lo que quieran. 
L’accent estranger es completarà 
amb la producció francesa A Cîel, del 
català Jordi Galí, els holandesos Tra·
gic Trio, els italians Dadadang i pro·
postes de Corea i Finlàndia (amb par·
ticipació de la catalana Anna Estarri·
ola), entre altres. 
 La videocreació del jove Jordi 
Guim, Pájaros muertos, de La Veronal, 
i La bola d’or, de Planeta 15, són les pe·

ces sorgides dels laboratoris de crea·
ció que Duran pretén impulsar. Al·
tres companyies catalanes que ocu·
paran els carrers de Tàrrega seran 
Increpación Danza, La Industrial Te·
atrera, Circ Pànic, Efímer i Kulbik, a 
les quals se sumaran els bascos Ku·
kai Dantza Konpainia i Markeliñe, i 
els aragonesos La Mov Dos. 
 Augmentar la qualitat de l’oferta 
a les sales és una altra de les apostes 
del nou director. L’últim de Sol Pi·
có o Enfila’t arribaran a la Fira, que 
aquest any compta amb un pressu·
post d’1,3 milions d’euros, un 10% 
menys que en l’anterior edició, a 
causa, principalment, de les retalla·
des de la Generalitat. H

33 La companyia circense catalana Los Galindos obrirà la Fira de Tàrrega el 8 de setembre amb ‘Entròpic’.

33 ‘Gravity’ reuneix artistes catalans i britànics.

FIRA TÀRREGA

El nou director,  
Jordi Duran, aposta 
per la creació 
transnacional

FIRA TÀRREGA

CINE 3 PROMOCIÓ

Quinze films catalans 
s’estrenaran aquest any

Destaquen els nous 
llargs de Paco Plaza 
i Jaume Balagueró

EL PERIÓDICO
BARCELONA

Al llarg d’aquest 2011 arribaran als 
cines un total de 15 títols de produc·
ció catalana. Els assistents, ahir a 
la nit, a la Festa d’Estiu del Cinema 
Català, que es va celebrar al Palau 
de Pedralbes de Barcelona, van te·
nir l’oportunitat de veure els trài·
lers d’aquestes pel·lícules, entre les 
quals hi ha els últims treballs de 
Jaume Balagueró (Mientras duermes) 
i Paco Plaza ([REC] 3), tots dos produ·
ïts per Filmax. També apareixen a la 
llista de les estrenes d’aquest any, 

Eva, de Kike Maillo, l’aposta d’Escán·
dalo Films –la productora vincula·
da a l’Escola Superior de Cinema i 
Audiovisuals de Catalunya (Escac)– 
per a aquesta temporada, i Open 24 , 
de Carles Torras, director de Trash. 
Protagonitzada per Joel Joan –presi·
dent de l’Acadèmia de Cinema Cata·
là, organitzadora de la festa– i Belén 
Fabra, Catalunya über alles, de Ramon 
Térmens, que es va presentar al Fes·
tival de Màlaga i que parla de racis·
me, se suma així mateix al compte 
dels llargmetratges catalans que es 
podran veure durant aquest 2011.
 En el transcurs de la festa, el cine 
català va retre homenatge a Elisenda 
Nadal, exdirectora de Fotogrames, i 
Ramon Colom, propietari i progra·
mador del cine Alexandra. H  


