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X. SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘ Acrobàcies a 30 me-
tres d’altura a ritme frenètic i
amb imatges apocalíptiques tan
reals que donaven a l’especta-
dor un retrat de vertigen del que
suposaria la fi del món.A tot ai-
xò, i seguint la línia del direc-
tor de FiraTàrrega, Jordi Duran,
l’espectacle inaugural era tea-
tre de contingut.Aportava a l’es-
pectador una seriosa reflexió
sobre les terribles conseqüèn-
cies del canvi climàtic.

El projecte As theWorldTip-
ped, un muntatge de la compa-
nyia britànicaWiredAerialThe-
atre en coproducció amb Fira-
Tàrrega, va ser per a molts el
millor espectacle inaugural en
molts anys. L’argument se cen-
tra en els resultats nefastos de
la Conferència sobre el Canvi
Climàtic que va tindre lloc a
Copenhaguen el 2009. De cop
i volta, l’edifici en què estaven
reunits els polítics gira 90 graus
i comença tot un rosari d’imat-
ges en què s’explica una per-
fecta situació apocalíptica. En
la representació hi participen

L’espectacle inaugural de la 32a Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega va oferir ahir una reflexió sobre les conseqüències
del canvi climàtic. El projecte de la companyia britànica Wired Aerial Theatre en coproducció amb FiraTàrrega va
presentar sensacions reals de vertigen apocalíptic a més de 30 metres d’altura davant de més de 6.000 espectadors.

La plaça de L’Hort del Barceloní de Tàrrega es va omplir de públic per assistir ahir a la nit a l’espectacle inaugural de la Fira de Teatre al Carrer, que s’allargarà fins diumenge.
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cinc acròbates que lluiten per
salvar la vida davant de la ca-
tàstrofe ambiental.Al final, el
petit planeta blau queda engo-
lit en l’espai. L’obra finalitza
amb el missatge Demana un
canvi ara.

Fins a la plaça de L’Hort del
Barceloní es van desplaçar més

de 6.000 persones per partici-
par en l’espectacle inaugural de
la Fira, que va començar amb
puntualitat britànica a les 21.30
hores, i es va prolongar durant
50 minuts.

Avui divendres, l’activitat te-
atral aTàrrega començarà a les
10.30 hores i, entre les perles

de la jornada, destaca l’actua-
ció de Claire Ducreaux, La son-
risa del náufrago, clown i dan-
sa que és tot un clàssic a Fira-
Tàrrega i concretament a la Pla-
ça de les Nacions. Una altra de
les actuacions remarcables de
la jornada serà la proposta de
l’artista de Lleida Jaume Belló,

que presentarà a la plaça Ma-
jor el projecte Sensitive Bodi-
es, una performance a partir
dels sons que produeix l’ambi-
ent de la mateixa Fira.

La fira inicia la seua activitat
avui amb ni més ni menys que
94 espectacles repartits en 30
escenaris de la ciutat.

FIRATÀRREGA INAUGURACIÓ ➜

VertigenapocalípticaTàrrega
Més de 6.000 espectadors disfruten de l’espectacle de dansa aèria que va obrir la Fira de Teatre al
Carrer || Els britànics Wired Aerial Theatre denuncien les conseqüències del canvi climàtic

■ El projecte de Ferro colat
d’Amebeu Teatre, dissenyat
amb el suport de FiraTàrre-
ga i en què participen més
d’una trentena d’actors de les
comarques del pla de Lleida,
va esgotar les seues entrades
en dos de les sis sessions pre-
vistes. L’espectacle pretén ser
un retrat de la classe mitjana
durant la revolució industri-
al, quan van emergir a Ca-

talunya grans complexos fa-
brils amb pèssimes condici-
ons laborals. Dansa, teatre i
audiovisuals que ocupen dos
naus de l’antiga fàbrica Tre-
pat.Una altra companyia que
també va esgotar les entra-
des va ser Los Galindos, que
en la passada edició va inau-
gurar el certamen.Ara pre-
senten Maiurta, una propos-
ta de circ intimista i poètica.
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‘Ferro colat’, ambmésde30actors
deLleida, esgota les entrades

El projecte d’Amebeu Teatre ocupa dos de les naus de Cal Trepat.
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