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Primera fila    icult
Dues consolidades propostes d’arts escèniques

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA 

A
mb La ira de los peces, un al·
legat en defensa de les cul·
tures minoritàries davant 
l’invasiu mar de la globa·

lització, FiraTàrrega inaugurarà ofi·
cialment la 34a edició el 12 de se·
tembre, l’endemà d’haver alçat el 
teló. La coincidència amb el com·
memoratiu Onze de Setembre ha 
portat l’organització a endarrerir el 
muntatge inaugural, que per pri·
mera vegada en la història de la fira 
serà una producció pròpia. Un cant 
a la diferència i a la germandat de 
tots els pobles del planeta que ha 
concebut el xilè Ignacio Achurra 
per a una companyia creada per a 
l’ocasió. 
  Durant els quatre dies de la pres·
tigiosa fira de teatre al carrer, la ca·
pital de l’Urgell acollirà (de l’11 al 
14 de setembre) un total de 80 com·

comediants 

al carrer
panyies: 37 de catalanes, 22 de la 
resta d’Espanya i 21 d’internacio·
nals, procedents d’11 països. La sec·
ció oficial presentarà 51 especta·
cles, amb 26 estrenes i, com és ha·
bitual un percentatge majoritari 
d’arts de carrer (73%) davant de les 
representacions en sala (27%). Per 
fer·ho s’ha comptat amb un pressu·
post d’1.083.900 euros, lleument in·
ferior (en l’1%) al del 2013.
  El paraigua de la creació artísti·
ca que es desplega a Tàrrega torna 
a obrir·se a una multidisciplinari·
tat de gèneres cada vegada més ac·
centuada en el sector. «Les experi·
ències cada vegada són més híbri·
des i difícils de catalogar. Les arts 
del carrer estan en un espai fronte·
rer», va apuntar ahir Jordi Duran, 
director artístic d’una mostra que 
s’adapta als nous temps. «Els crea·
dors d’avui s’escapen de qualsevol 
etiqueta, són versàtils». El circ, la 
dansa, les propostes multimedia i 
la varietat de disciplines han deixat 
el teatre en retrocés, però Duran ha 
volgut recuperar aquells codis te·
atrals en un programa que també 
aposta per la «creació d’autor, com·
promesa, que provoqui curiositat, 
plantegi reptes i traspassi fronte·
res». 
 En aquesta línia es presenta el 
Focus Visegrad, que engloba sis pro·
postes arribades de Centreeuropa 
(Eslovàquia, Hongria, Polònia i la 
República Txeca). Els polonesos Te·
atr KTO obriran el foc el dia 11 amb 
The blind, elogiat muntatge multi·

Firatàrrega reunirà 80 
companyies, 21 d’internacionals,  
entre l’11 i el 14 de setembre

‘la ira de los peces’, producció 
pròpia de la mostra, inaugurarà 
la 34a edició de la trobada Els Brodas Bros, dansa urbana divertida i acrobàtica. 

Animal Religion. Presentaran ‘Chicken legs’ en una granja. 

Tres dies de xàfec
escènic a Viladecans
Ningú apostava per ell, i aquí el 
tenim, celebrant orgullós el seu 
quart de segle. Tres dies (des d’avui 
i fins diumenge) de xàfec escènic 
a Viladecans. Ho explicava Carles 
Ruiz, l’avui alcalde i abans impul·
sor d’un festival de teatre al carrer 
que en la seva 25a edició oferirà 82 
actuacions de 41 companyies (22 
de catalanes, 8 de la resta de l’Es·
tat i 7 d’internacionals). «No tení·
em ni un teatre cobert, però vam 
pensar que era estrany que en un 
lloc tan mediterrani, de clima tan 

fantàstic com Catalunya, a diferèn·
cia de França o el País Basc, no hi 
hagués festivals d’arts escèniques, 
ni tan sols estaven presents en les 
festes majors. Només hi havia Fira·
Tàrrega, però amb un concepte més 
gran de fira», rememora Ruiz. Així 
va començar tot, i any rere any, el 
festival que organitza l’ajuntament 
va créixer paral·lelament a la locali·
tat. A rebuf va néixer el teatre Atri·
um i, en aquest 2014, l’Ateneu de les 
Arts. «Per a Viladecans, la cultura és 
una de les prioritats», es congratu·

cap de setmana festiu al Baix Llobregat

len l’alcalde i el codirector del festi·
val i de l’Atrium, Jaume Antich.
 Amb un  pressupost de 180.000 
euros, la mostra –que estrena nous 
espais com la plaça de l’Atrium– ha 
volgut rescatar companyies i xous 
que van triomfar en edicions an·
teriors, entre les quals trobem Car-
bon club, de Markeliñe; Ai, que em mu-
llo! de Factoria Mascaró o Papers, de 
Xarxa Teatre. En el panorama in·
ternacional figuren la dansa visu·
al de Bakhus, els ninots de Les Frè·
res Carton, les acrobàcies dels suecs 
Isis i dels canadencs Hand to bike, o 
l’estrafolari fresc paleolític de Les 
Carnibals. Circ Pànic, Joan Cata·
là, Karoli, Pepa Plana, Mar Gómez 
o David Moreno també ocuparan 
Viladecans. H33 Els catalans Bigolis Teatre presentaran ‘Pete&Pat (at the pianopupp)’.


