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E s tracta d’una fira, pe-
rò també d’un festi-
val. I, sens dubte,
d’una gran festa. I
Tàrrega no vol obli-

dar cap d’aquestes tres efes en la
pròxima edició de la seva tradici-
onal Fira de Teatre al Carrer, que
tindrà lloc entre els propers 11 i
14 de setembre. El director, Jordi
Duran, vol que la programació si-
gui un “catàleg d’experiències
que connecti amb el cor i amb el
cap”. Tant amb els espectadors
que vénen a la recerca de nove-
tats i de tendències (festival),
comamb els que busquen partici-
par de la gran celebració popular
de les arts escèniques de carrer
(festa). I, sens dubte, amb els cen-
tenars de professionals, progra-
madors de festivals i teatres de
tot el món, que vénen a buscar
propostes fresques per empor-
tar-se a casa. Al cap i a la fi, és
una de les fires culturals estratè-
giques per la Generalitat.
I, com s’aconsegueix tot això?

Doncs amb alguns canvis però,
sobretot, aprofundint en el camí
queDuran va començar ja fa qua-
tre anys. Els canvis? Aquest any
s’ha creat un pol de programació
festiva per a tots els públics, d’es-
pectacles de vocació popular,
l’Ondara Park, on es podrà sentir
La Troba Kung-Fú o la Sidral
Brass Band, veure en cinc peces
de sis minuts la monumental
obra deWilliam Shakespeare –es
tracta de Micro-Shakespeare, on
l’espectador manipula titelles
amb les instruccions que rep per
uns auriculars– o riure amb els
espectacles de clown The Lift
(dels sempre hilarants britànics
WetPicnic) oMarabunta, deGui-
llemAlbà. O fins i tot patinar –els
patins cal portar-los de casa– al
ritme d’una banda sonora com si
fos una roller disco dels anys se-
tanta (a Patinem-nos el món!!!).
Però és que a més hi haurà un

espai gratuït anomenatUrban na-
tion dedicat a la dansa urbana. Si-
tuat a la plaça de les Nacions, a
les nits hi actuaran els sempre
aplaudits Brodas Bros –Pol i Lluc
Fruitós– amb Solo2 i Raindú. Pe-
rò també s’hi podrà veure l’espec-
tacle postapocalíptic Sinestesia,
dels extremenys Iron Skulls, el

breakdance i el circ de Motus,
dels aragonesos Circle of trust, i
la sessió de dj de Save the cheerle-
ader, projecte de Willy Barley-
corn i Nil Fruitós, germà dels
Brodas. A més, les nits de la fira
acabaran al ritme de diversos
discjòqueis a l’Espai Reguer.
Pel que fa a l’aprofundiment

de la líniamarcada per Duran, ai-
xò s’escenifica en onze coproduc-
cions fruit de la col·laboració de
la fira amb artistes amb una línia
a la qual volen donar suport. I, no-
tablement, en l’espectacle d’inau-
guració, que, per primer cop en
34 anys, produeix la mateixa Fi-
ra:La ira dels peixos, del xilè Igna-
cio Achurra, teatre de carrer amb
música en directe que reivindica
la diferència, que parla de l’en-
frontament entre cultures, de la
relació entre opressor i oprimit i
de la necessitat de recuperar es-
pais de llibertat. I ho fa a través
de la història d’una curiosa comu-
nitat d’homes peix i els seus visi-
tants. Un espectacle inaugural
que arrencarà el dia 12 en comp-
tes de l’11 de setembre perquè no
quedi eclipsat pel que política-
ment passi aquell dia.
Al seu lloc, la Fira, que aquest

any aposta pels espectacles de
carrer que parteixen de codis tea-
trals –que, diuen, han estat des-
plaçats últimament pels que es
nodreixen del circ i la dansa–,
presenta el dia 11 un espectacle
de gran format més que desitja-
ble i arribat des de Polònia: The
blind, basat en la novel·la Assaig
sobre la ceguesa de Saramago i
creat per KTO. Una companyia
que forma part del focus posat
per Tàrrega en els països del
grup Visegrad: Polònia, Repúbli-

ca Txeca, Hongria i Eslovàquia,
les creacions dels quals, diu Du-
ran, “poden oxigenar la nostra
manera de fer”. Un focus que in-
clou la dansa poètica de l’eslova-
ca Animalinside o l’optimista vi-
sió de la vellesa i la sexualitat de
la txeca Edge.
No seran els únics espectacles

internacionals d’un programa
que inclou circ belga (Dynamite
&Poetry), teatremexicà (La velo-
cidad del zoomdel horizonte), par-
ticipativa dansa britànica (Sit
back) o la performance argentina
África. I que inclou també, sens
dubte, nombroses companyies lo-
cals, des de l’Agrupación Señor
Serrano a l’exitosa versió de La
nit just abans dels boscos d’Óscar
Muñoz i Roberto Romei, i des de
Distancia siete minutos de Titzi-
na teatre a la instal·lacióLa guillo-
tina de Iago Pericot, amb la qual
el públic podrà tallar tot allò que
no li agradi. Hi haurà cua.c

INAUGURACIÓ PRÒPIA

Per primer cop en 34
anys Tàrrega produeix
l’obra inaugural,
‘La ira dels peixos’

PER A TOTS ELS PÚBLICS

El pol Ondara Park
reunirà la
programació més
festiva i popular

C R E A C I O N S A M B R + D

Els Brodas Bros seran els protagonistes del nou espai denominat Urban Nation, que portarà cada dia ritmes urbans a la fira

Imatge de The blind, dels polonesos KTO

Imatge de Sinestesia, una altra de les obres de l’espai UrbanNation

PER ALS MÉS JOVES

Les danses urbanes
tindran el seu lloc
cada nit a la plaça
de les Nacions
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TÀRREGA

LaFira deTeatre al Carrer reforça
el seu vessant popular sense

descuidar les apostesmés arriscades

L’ambiciós programa de
creació de la Fira presen-
ta, de manera creixent,
algunes de les propostes
més atrevides i innovado-
res de la trobada:

Chicken legz. Els Animal
religion, Quim Giron i Ni-
klas Blomberg, tornen
amb una experiència de
circ i moviment que té lloc
en una granja.

Fugit. La companyia
Kamchàtka torna al seu
oníric univers citant el
públic en un lloc inesperat
per a iniciar una fugida
molt particular.

Gran rifa d’un fabulós viat-
ge a Mèxic. Els ciutadans
podran aportar objectes
imprescindibles per sen-
tir-se a casa que s’exhibi-
ran. Entre ells es sortejarà
un viatge per la ruta dels
exiliats catalans a Mèxic.

La supervivencia de las
luciérnagas. Pasolini i
Juan Mayorga per fer un
recorregut teatral per la
transició espanyola.

Close encounters of the
different kind. La compa-
nyia hongaresa Stereo Akt
retrata uns àliens que arri-
ben per controlar la Terra.
L’obra involucra immi-
grants locals.

Mesa para 2. Vivència
teatral i culinària embogi-
da, coral i coreogràfica.

Som. Una experiència escè-
nica, una mirada sobre la
condició humana a l’associ-
ació Alba de Tàrrega, que
treballa amb persones
amb discapacitat.

C.O.C.A. Quatre poderosos
molt estrafolaris es reunei-
xen per controlar el món i
determinar cada segon de
la nostra vida.

Ambelcor
iel cap


