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La companyia Nats Nus va protagonitzar ahir a la nit l’assaig general de l’espectacle inaugural de FiraTàrrega 2013, que s’estrenarà avui.

XAVIER SANTESMASSES

X.S./J.B.
❘ TÀRREGA ❘ La capital de l’Urgell
ja respira teatre pels quatre cos-
tats. La 33a edició de FiraTàr-
rega aixecarà aquesta nit el te-
ló amb un espectacle de dan-
sa acrobàtica a càrrec de la
companyia catalana Nats Nus.
Membres del grup ultimaven
ahir els últims assajos, a la ma-
teixa hora en què avui inaugu-
raran el certamen, les 21.30.
Serà tota una estrena.

El coreògraf Toni Mira diri-
geix el muntatge Transforma-
T, una reflexió sobre el canvi,
la transformació i el treball de

l’home per adaptar-se a la cri-
si. Es tracta d’una coproducció
de FiraTàrrega amb el Mercat
de les Flors de Barcelona i les
Festes del Pilar de Saragossa,
on es veurà a l’octubre. Nats
Nus ha seleccionat vuit balla-
rins “molt físics”, que ballaran
al mig d’una estructura cúbica
metàl·lica de grans dimensions
que s’alça a l’Espai de L’Hort
del Barceloní, que es converti-
rà així en un protagonista més
de l’espectacle inaugural.

Dos hores abans (19.30) hi
ha previst l’acte inaugural ins-
titucional, presidit pel conse-

ller de Cultura, Ferran Masca-
rell, i la resta d’autoritats a l’Es-
pai de la Llotja.

Igual que l’any passat, el cer-
tamen teatral als carrers i pla-
ces i espais i sales interiors de
Tàrrega arrencarà durant la jor-
nada de demà divendres. I l’es-

pectacle ja no pararà fins a úl-
tima hora de diumenge.

FiraTàrrega 2013 presentarà
78 espectacles a càrrec de 77
companyies, una desena més
que l’any passat, procedents de
Catalunya (57%), de l’Estat
(22%) i de diversos països
(21%): Mèxic, Colòmbia, Xile,
el Regne Unit, Itàlia, França i
Bèlgica.

Del total d’obres de la pro-
gramació oficial, més de la mei-
tat (un 52%) seran estrenes ab-
solutes. El cartell presenta pro-
postes de nova creació de tea-
tre, circ, dansa, noves drama-

Tot a punt aTàrrega per alçar el teló
La companyia catalana Nats Nus inaugura aquesta nit la fira teatral amb l’estrena d’un espectacle
de dansa acrobàtica || El certamen presentarà fins diumenge 78 obres d’interior i de carrer

túrgies, espectacles multidisci-
plinaris, performances, instal·la-
cions de carrer i musicals. Un
48% de les obres seran gratu-
ïtes, un 26% seran propostes
de sala de pagament i un altre
26%, espectacles d’arts escèni-
ques de carrer d’aforament res-
tringit.

Entre les novetats d’aquest
any, l’organització ha dissenyat
deu propostes d’itineraris per
a diferents tipus de públic: des
de recorreguts per als més pe-
tits o per als joves fins a rutes
per als que busquen espec-
tacles d’elit, de circ o innova-
dors. I per fer front a la crisi,
també s’han rebaixat fins a un
20 per cent els preus de les en-
trades.

AGENDAPERAVUI

Inauguració institucional
❚ 19.30 h: Acte oficial a l’espai de
la Llotja de FiraTàrrega presidit
pel conseller de Cultura, Ferran
Mascarell.

Espectacle inaugural

❚ 21.30 h: A l’Espai L’Hort del
Barceloní, Transforma-T, a càrrec
de la companyia Nats Nus, dirigit
pel coreògraf Toni Mira.

Animació i dansa
❚ 23.30 h: Batucada itinerant des
del carrer Migdia amb el grup
BATBatuka.

Música
❚ 00.30 h: Reggae a l’Espai Re-
guer amb TrojanWarriors.

RUTES TEATRALS

FiraTàrrega proposa per
primera vegada uns
itineraris teatrals per a
diferents tipus de públic

Lanotícia, a
LleidaTelevisió

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.
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