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De la bugaderia a la sala de vetlla, 
passant pel psiquiàtric, la presó, 
la biblioteca i el joc del Cluedo. Així 
són els mons de FiraTàrrega, l’apa-
rador d’arts escèniques més gran 
del sud d’Europa, que del 5 al 8 de 
setembre envairà els carrers, pla-
ces, sales i altres espais de la capital 
de l’Urgell amb propostes per a tots 
els públics. Expressions compro-
meses, lúdiques, poètiques o esbo-
jarrades de teatre, dansa, circ, mú-
sica, i les seves hibridacions.
 Hi aniran 77 companyies, la 
meitat catalanes i 16 d’interna-
cionals, en una edició que apos-
ta per la multiplicitat de llenguat-
ges, les noves tendències, la con-
nexió amb l’actualitat i la vocació 
internacional. Aquest any, la cita 
que dirigeix Jordi Duran s’ha fixat 
en una escena mexicana en alça. 
«Estan fent una dramatúrgia molt 
potent, especialment incisiva en 
la temàtica de la violència, que no 
és aliena al nostre país», declara 
Duran. 

 S’hi presentaran sis propostes del 
país llatí, entre elles Carnada, rein-
terpretació del Rei Lear shakespearià 
a càrrec de la Compañía Nacional 
de Teatro sota la transgressora batu-
ta de Richard Viqueira. Teatro Línea 
de Sombra proposarà a Baños Roma 
una metàfora de la convulsa Ciudad 
Juárez a partir de la vida d’un boxe-
jador, i Vaca 35 adaptarà Las criadas 
de Jean Genet.

‘Acrodansa’ inaugural

La companyia catalana Nats Nus, so-
ta la direcció i coreografia de Toni 
Mira, inaugurarà la Fira amb Trans-
forma-T, un muntatge de gran for-
mat que combina dansa, acrobàcies 
i vídeos sobre una estructura cúbica, 
i que comptarà amb la participació 
de veïns de la localitat. 
 Dins del programa de suport a la 
creació, Esteve Soler estrenarà una 
nova contra: Contra la ciutat, experi-
ència crítica amb les deshumanitza-
des urbs, i es veuran nous muntat-
ges d’Insectotròpics, Joan Català o 
Macarena Recuerda Shepherd. 
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33 A la bugaderia 8 La companyia mexicana Vaca 35 reinterpreta amb molt humor ‘Las criadas’, de Genet.
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 En l’ampli capítol de dansa, 
David Moreno oferirà a Street M[u]f 
una coreografia per a 3 intèrprets i 
33 instruments. També ballaran el 
duo britànic Chamaleon (Push), Mar 
Gómez (Entre tu i jo), Sol Picó (Memòri-
es d’ una puça), Pere Faura, Cielo Raso 
(Carnaval) i Jordi Galí (Abscisse).  
 Remor, la nova dramatúrgia dels 
balears Res de Res premiada al Frin-
ge d’Edimburg, serà una altra de 
les perles del cartell, que tornarà a 
comptar amb el poètic Leandre, els 

hilarants Jashgawronksy Brothers, 
Hortzmuga Teatroa i els xilens Tea-
tro Niño Proletario, que ubiquen El 
otro en un frenopàtic. 
 Amb un pressupost d’1.140.600 
euros (480.000 de la Generali-
tat), FiraTàrrega ha fet aquest any 
una concessió a les foradades but-
xaques del ciutadà rebaixant els 
preus de les entrades (5, 12 o 15 eu-
ros). A més, la meitat dels especta-
cles seran gratuïts, espontanis a 
part. H 

Hi haurà sis obres 
de la «potent» 
escena mexicana, 
destaca el director, 
Jordi Duran

FiraTàrrega 
mira a Mèxic
La cita, del 5 al 8 de setembre, inclourà 
78 espectacles, 16 d’ells internacionals 
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