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unquartdesegledesprés...
Hanpassat25anysdesqueEugeniNadal,queenaquelltempseraI'alcaldedeT3rrega,va

tenir la ideadedonarunnouimpulsa lafesta majorconvertinNaenunainsolitafira de

mostresdeteatre.Vaencarregar'neeldissenya lacompanyiaComediants,que,ambla

sayasensibilitat,vabastirelsfonamentsd'unprojectequecreixeriafinsaconv

l

rtir.se
enundeispuntsdetrobadadeteatreméssolidsdelmón.Text:

a ciutat tenia el condicionant urbanístic per seguits d'un públic embriagat pel foc i fas1inat per
acollir el repte: suficients espais, places, mo- contribuir a donar forma a una paraula acabada d'es-
numents i llocs públics per als espectacles. trenar: Correfle(Festes de la Merce, Barcelonh, 1979).
Se'n necessitaven molts per.atraure profes- Comediants hi van continuar participant

l

elS anys
sionals.I també calia que la Fira satisfés el 1982,1983,1984 i 1990.

públic, amb suficients espectacles de quali- Aquest 2005 la Fira es vesteix d'aniversa~i i torna
tat i gratu"its i, sobretot, sense perdre el ca- a comenc;:aramb un espectacle que la companyia ha

racter festiu que tenen les festes majors. Comediants creat expressament per a 1'ocasió. Es diu Fhe als251
van entendre perfectament la idea i la Fira s'ha anat Dimonis i és una auca de foc que va exPlicant

~

elScon-

edificant any rere any amb aquests dos solids com- ceptes que han acompanyat la Fira en aquests 25 anys:
ponents de bas.e: teatre al carrer i festa. el naixement de la idea, el bateig amb la cele re frase

Els resultats són a la taula. Centenars de progra- de l'alcalde Nadal: ''A la Mediterrania, el a:arrer és

madors i altres professionals es van fixar en Tarrega la nostra segona casa"; 1'esforc;:i la il'lusió Hels que
des del principi i van apostar per una fira que oferia hi van treballar els primers anys; la repercuss~ó i crei-
un ampli ventall de tendencies, incloses les més in- xement a nivell internacional; la participaci~ i com-
novadores. Avui, els professionals ja passen del miler. plicitat del públic; les arts esceniques i els s~us pro-

En aquests 25 anys, al teatre catala hi han pas- tagonistes i la simbologia del foc festiu, quelaquesta
sat coses, també. Ha crescut notablement i s'ha so- vegada cremara com una ofrena perque en el futur la
lidificat en part per la influencia directa que ha tin- Fira neixi cada vegada amb més forc;:a. I

gut la Fira de Tirrega en el seu desenvolupament. Comediants presenten encara un altre eswectacle,
Actors i companyies que hi van anar als seus ini- una versió revisada de L'arbre de la memoria'

j

el,mun-
cis, com Vol' Ras, Tricicle, Semola Teatre, La Cu- tatge que van preparar per al Forum 2004 Es una

~ana, La Fura dels Baus, Artristras, Gog i Magog, instal'lació viva i canviant, que en aques+ versió
Angel Pavlovsky, Pepe Rubianes i tants d'altres, han posa els ulls i el cor a Tirrega, en un recone.¡xement

crescut amb la Fira i són avui figures internacionals a tots els que han Jet possible la Fira: els 1embres
que, quan poden, hi continuen participant. Tirre- del patronat, els organitzadors, els treballa~ors, els
ga és casa seva. fundadors, les companyies, el públic i la gent de la

ciutat. Se'n faran sis representacions i dues ~ccions.
Comediantsi el foe Cada representació s'acaba amb una plantJda d'ar-
Després de l'apagada de llums de 1'etapafranquis- bres que aniran formant el Bosedela memo~iai que,
ta, algunes colles de Ball de Diables comenc;:aventí-
midament a esplaiar-se, en les seves danses rituals
hereves d'un antic ball parlat, en festes majors com
les de l'Arboc;:i Vilanova ila Geltrú, on hi havia hagut
molta tradició. En aquest context, l'espectacle de Co-
mediants, estrenat al Carnaval de Venecia (marc;:del
1981), obria el pas a la primera Fira de Teatre al Car-

rer de Tirrega, aquell setembre del 1981. L'especta-
cle, de creació total, encara que bevent de les fonts
de la cultura popular, va donar un gir espectacular
al ritual dels diables. Els nous dimonis proclamen
el triomf del regne de 1'infern des del terrat dels edi-
ficis més emblemitics de la plac;:adel poble, que aca-
ben d'ocupar. Un esclat de foc, percussió i pólvora ra-
tifica la seva conquesta. En el moment culminant, el
Mestre de Cerimonies manifesta la necessitat de

prendre el carrer perque esdevinguiper sempreun
espai per a tothom. Els dimonis surten en cercavila
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per les seves espectaculars dimensions, es pretén que
sigui el centre neuralgic de la fira. És un especta-
de que indou pirotecnia.

Activitats commemoratives

La:Fira de Tarrega 2005 enceta un nou aHicient: els
premis Caixa Catalunya a la millor estrena a Tarre-
ga -atorgats per un jurat-, que se suma als popu1ars
premis San Miguel, que escull el públic mitjanc;:ant
votació. Cada concurs premiara dues obres, una de
teatre de carrer i una de sala; amb una dotació de

3.000 euros per a cada modalitat.
Les tres exposicions que es poden veure dins

l'ambit de la Fira porten el segell commemoratiu:
Cartellsi objectes1981-2005; 25 x 10:25 Firesi 10ft-
tografs iJoan Brossa. Cartells i objectes1975 -1999,
amb els cartells que va poder fer Brossa en vida.

També coincidint amb l'aniversari, aquest anyTilr-
rega sera amfitriona de la trobada anual Behind the
Scenes,una activitat de la Internationa1 Festiva1s and
Events Association Europe (IFEA) que agrupa ges-
tors cu1tura1sprovinents de tot el continent. És una
trobada professiona1 que indou debats i ponencies
sobre el món de l'escenari, que, sens dubte, contri-
bueix en la projecció internacional de la Fira.

Per altra banda, tot i que sempre hi ha cares co-
negudes, l'organització ha vo1gut que en aquest 25
aniversari pels carrers de Tarrega sigui natural tro-
bar-se amb grups o actors que formen part de la his-
toria de la Fira. Artristras, per exemp1e, van néixer
1'any 1981 a Tarrega, i, per tant, també hi comp1ei-
xen 25 anys, que celebren amb l'estrena de Pandora

[vegeu pago13]. La companyia de titelles per a adults
El Espejo Negro és una altra dels habituals, amb pre-
sencia en 8 edicions. L'espectade que presenten es
diu Los perrosflauta, i parla dels que viuen al carrer
i es guanyen la vida fent petites incursions de circ,
sempre amb els seus inseparables gossos. Marduix,
amb més de 30 anys dalt dels escenaris i 14 edici-
ons de Tarrega al cabas, han preparat quatre pro-
postes: Osquinquillans,per a1smenuts, i Estudisper
a un autoretrat,deJosep Minguell, L'aucad'Ester sense
HiLa paraula de centpaisos, d'Espriu, per a tots els
públics. Tot Circ, un altre grup historic, porta 1'es- -<

pectade de circ-teatre Caravan, en el qual1a famí- ~
1iaTastacirc convida el púb1ic a entrar a la seva ca- ¡::

ravana.L'excel.lentcoreografaSol Picó sed un dels ~
p1ats forts de la programació de dansa amb dues pro- ¡;:
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postes gegantines: La divadivina y el Hombre Bala i
Paellamixta. Sol Picó va inaugurar la Fira l'any 2002.

Sarruga Produccions i Gog i Magog, companyies
de gran format, molt de Tarrega, aporten dues es-
trenes, Drako i Freaks [pago 13]. En aquest apartat
d' espectacles de fort impacte visual mereixen una
menció especial la companyia Semo1aTeatre, amb 27
anys als escenaris, que ha decidit tirar endavant i es-
trenar l'espectacle Enlloc coma casa,dirigit per Joan
Grau, que va morir en accident famenys d'un mes.

La Fira,pergimeres
Del dijous dia 8 a les 17.30 h. fins diumenge, que a
les 21 h comenc;ara 1'espectacle de clausura, els car-
rers, les p1aces i els espais habilitats de Tarrega són
un no parar amb els muntatges que han preparat les
80 companyies participants, bona part dels quals es
repeteixen més d'una vegada. L'avinguda Tarradellas
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acull1es companyies amb espectacles que requerei-
xen molt d'espai (Comediants, Sol Picó, Semo1aTe-
atre, Grupo Puja, Sarruga Produccions). Les p1aces
més petites, com l'Espai Reguer, la p1ac;aComedi-
ants i la p1ac;aMbers s'encarreguen d' espectacles més
intimistes, encara que de tota mena: musicals, magia,
clown... Aquí es demana de ser-hi una hora abans de
comenc;ar, perque l'entrada sera restringida i limi-
tada a 1'aforament per raons de seguretat. La p1ac;a
Major i la p1ac;ade les Nacions acullen teatre de for-
mat mitja, de text, coreografies i musical.

Pel que fa al teatre de sala, on hi ha la majoria d'es-
pectacles de pagament, cal destacar 1'espai Ara Llei-
da, Ara Teatre, Espai Illes Balears i Espai Euskadi,
que reuneixen les produccions de cada lloc. La resta
d'espais acullen tots els generes: dansa, teatre infan-
til, teatre familiar, teatre comic, de gest, circ, musi-
cal, de text... 1 els carrers de Tarrega, en general, gau-

A dalt, una imatge de

la Companyla Tonl

Alba i el seu nou

muntatge, Protocof per

a camaleons. lIIIés

avall, dos espectacles

de carrer.EI de

I'esquerra correspon a

Brufxes, creacló de La

Troca.que es podra

veure dlns del

Programa Obert; a la

dreta, la Cia. Fadunlto

La gran

familia, una mare 1els

seus quatre petifs pel

carrer, Tots dos són

espectacles itinerants
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deixen dels 15espectacles itinerants que, amb la seva
plastica, la seva música i el seu moviment contribu-
eixen a aquesta festa major del teatre.

revolució, sempreascendent
Lexperiencia d'any rere any ha anat canviant alguns as-
péctes de la Fira. Les primere,s cinc edicions es carac-
teritzen pel seu caracter festiu i dinamic. Lany 1984
comencen a apareixerespectacles tancats de pagament,
s'inicia la Fira d'Artesania i, el 1985, es crea el Patro-
nat Fundació Pública Municipal Fira deTeatre al Car-
rer. Comediants deixa la direcció de la Fira.

De la 6a a la lOa edició (1986-1990) es consolida

la seva importancia com a mostra d'espectacles.Lequip
directiu es professionalitza, s'incorpora la figura del ge-
rent i funciona amb autonomia respecte a la festa major.
En aquesta etapa, els espais de carrer s'especialitzen i
cadaun presentaespectaclesd'un format similar.
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De l'lla a la 20a edició (1991-2000), amb set pre-
mis al currículum,ja és un referent internacional, pre-
sent als grans festivalsi en totes les fires, on es reconeix
el seu caracter pioner i la sevaexperiencia.Des del 2000
fins avui, sis premis més avalen la qualitat d'una fira
que va endavant dia a dia, des que acaba una edició i ja
cal seleccionar els espectacles de la següent.

Pero amb tot el desplegament tecnic que aixo com-
porta, la Fira de Tarrega continua celebrant-se per
Sant Eloi, patró i protagonista de la festa major. Entre
tots els que la viuen, cal destacar la gent de Tarre-
ga, que també treballa per fer-la possible, viu la festa
al carrer i puja a l'ermita de Sant Eloi, a compartir
els préssecs i la coca típics de la romeria amb artis-
tes, públic i programadors. 1 en família fan els plats
de festa, adaptant l'hora de la celebració a l'espec-
tacle que els interessa. Perque la paraula Tarrega, des
de fa 25 anys, també vol dir teatre.

La primera Itnatge

Cbrres.pOn a un deis

divertits mQments

d'lA1 Manolo~ tr~cló

de La Tentadon .
Petn-eta'reatro &:

Se-rantéSKuttur

AretQa,qUés'lfistaNa

al'EspaiEuskadt A

sota i esquena, Gestas

de Papá Ubtí, de la

Compañía Ferroviaria

Artes Escentcas, una

recreadó més del tira

entre els ti~ns.A 13

dreta, unaescen8 de

carrer de la Fira de

Tarl"ega
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111Fira de Teatre al

Carrer de Tarrega, del
8 a 1'11de setembre.

ElDirecció artística:

Lloren",Corbella
I1lnformació general:

973 500 039

i www.firatarrega.com
IIlnformació a Tarrega:

Estand pl. del Carme.
11Venda d'entrades a

I'estand de la pl. del
Carme i Tel-Entrada

(tel. 902 10 12 12
i telentrada.com).
Els espectades de
pagament no tenen
taquilles de venda
directa.

11Zona d'acampada.
Espai ample amb
dutxes, WC i aigua
potable. Hi .ha bar,
supermercat, area per
a caravanes i

autocaravanes,zona
de pícnic, punts de
carrega de mobils,
punts d'informació i
de Creu.Roja. El
camping s'ha habilitat
per ala fira i només
esta obertdel 7 a 1'11
de setembre. Els
animals de

companyia han d'anar
lligats. S'estableix un
horari de silenci de
les 12 de la nitfins a
les 9 del matí.

Preu: 10 euros per dia
i persona (dissabte i
diumenge, 5 euros).
Menors de 7anys,
gratu"it.A cada
campista se Ii donara
un exemplar de L'exit,
amb la graella de tota
la programació, i
tiquets per obtenir el
20% de descompte
per la compra de 2
entrades (taquilles de
la pl. del Carme).

IIHi ha un parquing
gratun al costat de la
zona d'acampada.

IDPer a d'altres

allotjaments,
consulteu

www.firatarrega.com

ALGUNSCONSEll5:

ElOrganitzeu I'estada i
compreu les entrades
com més aviat millor,
perrque s'esgoten
rapidament. Per als
espectacles de carrer,
fins i tot a les places
menys petites,
recomanem anar-hi

mitja hora abans de
coment;,:ar.

iI Tarrega disposa de tot
el necessari per passar
tres dies: begudes,
sanitaris, bars,
restaurants i botigues.

PER ANAR-HI:

ilEn tren.

BCN Sants - Tarrega:

8.06,15 i 18A5 h.

Tarrega - Barcelona:

9.31,16.31 i 20.05 h.
Lleida - Tarrega: 6.20,

8.44, 13.35, 15.44,
19.18 i 20.33 h.

Tarrega- Lleida: 7.02

(1),07.52, 11.05,

14.54, 18.04 i 21.40 h.
III!En. bus

Alsina Graells.

Barcelona - Tarrega:

7.30 (3), 10 (3) . 14.30

(3).19 (4).

Tarrega - Barcelona:

6.44 (4), 10.44 (3),

16.14 (3) i 18.44 (3)

Lleida - Tarrega: 6 (4),

10 (3, 13.15 (4), 15.30

(3),18 (3), 19.15 (1)

Tarrega - Lleida: 7.30

(4), 9.26 (3), 11.56 (3),

15 (1),16.26 (3)

i 20.56 h(4)

111Hispano Igualadina.

Tarragona - Tarrega:
8 h I Tarrega - Tarrag.
19.25 h I Andorra -

Tarrega: 17 h I
Tarrega - And.: 9.20 h

111(1)Només divendres.
(2) Dissabte,
diumenge, festius.
(3) Excepte diumenge
(4) Només feiners.

III!Telefons d'interes:
Taxis: 973 310 060
Autobusos:
973 311 171
Renfe: 973 310 879.

..------.-.--

'>

\
\ \ " \

~ r..

,.
t

lefacp~ó. , ' 1111; ;

I,EleclMICa
I

:¡:Uor Pteu
í

-'qU"/.!
J,,-:"(,,~

I D Desitjorebre gratu'itamentla documentació. I

: D Desitjo que contactin amb mi per a un pressupost gratu'it sense compromís. :

I Nom Cognoms I
I Professió: I
I Adre~a: """"""""""""""""""""""""""""'" I
I c.P.: Població: I
I Telefondecontacte: I

: Tipusde calefaccióactual: :-------------------------
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