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FIRATÀRREGA2013 INAUGURACIÓ INSTITUCIONAL

ta de qui passeja, la presència
d’aquells resulta inquietant; en
solitari o en bandades, recor-
ren els carrers precipitadament,
donant a entendre que es diri-
geixen a un lloc i que procedei-
xen d’un altre. Les seues apa-
ratoses credencials trenquen
l’ambient relaxat i recorden a
l’ociós que no són allà per pla-
er, sinó per negoci (encara que
les transaccions, al final, no aca-
ben sent gaires). Els polítics, fi-
nalment, no necessiten recór-
rer el carrer, atès que troben als
altaveus dels mitjans el seu hà-
bitat natural. El seu instint els

porta a capitalitzar tota l’aten-
ció gairebé sense prendre part
a l’esdeveniment. Com llima-
dures de ferro atretes per un
imant —tal és la seua naturale-
sa—, s’amunteguen sobre el mi-
cro en la presentació del certa-
men, atès que experimenten un
fenomen de repulsió respecte
als espectacles en els dies suc-
cessius. Públic, programadors i
polítics són tan essencials en la
Fira com els artistes, que, al cap
i a la fi, interessen més aviat
poc. És prudent moure’s per
Tàrrega sabent que el ritme de
la Fira es compassa amb les al-
tres que hi habiten, injustament
relegades pel protagonisme que
es concedeix al teatre.

AVIER SANTESMASSES

El passejant que any rere

any freqüenta els carrers

de Tàrrega sap que la

seua fauna humana es

mereix especial atenció

El conseller de Cultura, FerranMascarell, va protagonitzar la inauguració oficial a la Llotja de FiraTàrrega.
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❘ TÀRREGA ❘ El conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va dir ahir
aTàrrega:“Tinc la convicció que
la Fira deTeatre d’aquest any
representa l’inici d’una bona
temporada per a les arts escè-
niques del nostre país.” “Ca-
talunya necessita que l’àmbit
cultural funcioni i crec que aug-
mentarem el consum cultural i,
per tant, hi haurà més feina.”
“Tinc la impressió que la sen-
sació que hem viscut en els úl-
tims dos anys començarà a min-
var i espero no equivocar-me”,
va afegir Mascarell. El conseller
va presidir la inauguració insti-
tucional de FiraTàrrega 2013 a
la Llotja —un espai aquest any
amb 52 estands, 403 entitats i
714 professionals acreditats—,
juntament amb l’alcaldessa de
la capital de l’Urgell, Rosa M.
Perelló, i el president de la Di-
putació, Joan Reñé, entre altres
autoritats.

Mascarell va qualificar la Fi-
ra de“motor imprescindible per
a la vida teatral de Catalunya”
i va manifestar queTàrrega “va
aglutinar la capacitat teatral en
uns anys en què no hi havia in-
fraestructures, va crear final-
ment una plataforma fonamen-
tal i ha sabut reinventar-se i
adaptar-se als nous temps”.

Mascarell creu que aquesta Firamarcarà
“el final de la crisi del teatre a Catalunya”

Rosa M. Perelló va remarcar
que “la capital de l’Urgell ha
aconseguit que el teatre sigui
present a la ciutat els 365 dies
de l’any” i va recordar, en
aquest sentit, la creació del màs-
ter d’arts escèniques en teatre
de carrer i els programes de su-

port a la creació de FiraTàrre-
ga.

Per la seua part, Joan Reñé
va destacar que els quatre grups
teatrals de les comarques de
Lleida que aquest any actuen
al certamen“són unamostra de
la vitalitat escènica de Lleida”

i va recordar que la Diputació
també ha impulsat el programa
de programadors locals —assu-
mint el cost de les acreditaci-
ons— per incentivar els ajunta-
ments de Lleida a conèixer
l’oferta teatral que presentarà
l’actual edició de FiraTàrrega.

El conseller qualifica el certamen de “tractor imprescindible per al teatre del país”

Els Peus del Porc. A Taula! Espai La
Maleta-Aula. 11.00 h. 5 €.

Cía. Cielo Raso. Carnaval. Plaça Ma-
jor. 11.00 h. Gratuït.

Fadunito. ExterNET. Plaça del Carme.
11.00 i 17.00 h. Gratuït.

Íntims Produccions. El lloc. Espai
Les Sitges. 12.00 i 23.00 h. 12 €.

Company Chameleon. Push. Plaça
de les Nacions. 12.30 h. Gratuït.

Marco Vargas & Chloé Brûlé. Por
casualidad. Pl. Major. 17.00 h. Gratis.

Animal Religion. Indomador. Plaça
Comediants. 18.00 h. 5 €.

Macarena Recuerda. Whose Are
Those Eyes?Majèstic. 19.00 i 20.00
(anglès), 21.00 i 22.00 (cast.). 12 €.

Cia. La Tal. The incredible box. Plaça
Major. 19.30 i 21.00 h. Gratuït.

Always Drinking Marching Band.
Música. Plaça del Carme, itinerant.
20.00 h. Gratuït.

Compañía Nacional Teatro. Carna-
da. Pol. Mun. A. 20.00 h. 15 €.

Insectotròpics. Bouazizi. Plaça dels
Àlbers. 21.30 i 01.00 h. 12 €.

Grupo Carro FC. In forma pauperis.
Pl. Nacions. 21.30 h. Gratuït.

Cia. Sifó. La Cleda. Espai 23 Arts.
22.00 h. Gratuït.

Teatro Línea de Sombra. Baños Ro-
ma. Pol. Mun. B. 23.00 h. 15 €.

Hortzmuga Teatroa. Yo estuve allí
y... St. Eloi-Dipòsit. 23.00 h. Gratuït.

Ertza. 4x4. Plaça de les Nacions.
24.00 h. Gratuït.
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Always DrinkingMarching Band.

El circ
d’Animal
Religion.

Dia 6 (12.30), dia 7 (17.00), dia 8
(11.00). Plaça Major. Gratuït.

❚ Una història privada sobre una re-
lació íntima exposada impúdica-
ment al carrer i a la vista de tothom
en format de dansa.

Cia.MarGómez

Entre tu i jo
Dies 6, 7 i 8 (19.00). Espai Sant Eloi-Pla
del Dipòsit. Gratuït.

❚ El ballarí proposa una ficció arqui-
tectònica que té com a punt de par-
tida tres intèrprets, unes escales, cor-
des i trossos de fusta.

Jordi Galí

Abscisse

s. Diu.

Dia 6 (11.30 i 17.00), dia 7 (17.00 i
20.00), dia 8 (17.00). T. Ateneu. 12 €

❚ La companyia andalusa presenta,
amb tres personatges a l’escenari, un
retrat sobre la fam a través de l’hu-
mor incisiu i enginyós.

Trasto Teatro

Los satisfechos
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Dies 6 i 7 (vuit funcions cada 20
minuts a partir de les 18.00), dia 8
(cinc funcions des de les 19.00).
Espai Sant Josep-Pati. 5 €

❚Dansa inspirada en l’experiència de
la vida en una cel·la de presó.

Res de res

Remor
Dia 6 (22.30), dia 7 (12.00). Teatre
Ateneu. 15 €

❚ La pèrdua com una oportunitat.
Aquest és el pensament que sintetit-
za aquesta coreografia de Sol Picó
sobre la decadència i la desolació.

Sol Picó Cia. deDansa

Memòries d’una puça


