
DIVENDRES
66 12 DE SETEMBRE DEL 2014

Un vaixell illa amb un grup de fe-
liços natius. Pesquen, ballen, recu-
llen les deixalles del mar i celebren 
la vida a l’enèrgic ritme de qua-
tre músics en directe. Al cap de po-
ca estona, arriba una embarcació 
amb uns uniformats i alegres turis-
tes. La tempesta s’acosta... És La ira 
dels peixos, la proposta del xilè Igna-
cio Achurra que aquesta nit inau-
gurarà FiraTàrrega després de la 
seva estrena, dimecres, al parc de 
la Ciutadella, dins els actes de la 
Nit Blanca del Tricentenari. Un es-
pectacle per a tots els públics que 
combina dansa, teatre físic, piro-
tècnia... en una narrativa molt vi-
sual, amb pinzellades de l’univers 
furer i de Comediants. 
 Una desena de ballarins actors 
narren la història: la trobada en-
tre els dos grups, inicialment fes-
tiva i pacífica, però que farà un 

gir quan una tempesta els obligui 
a tenir una llarga convivència. En la 
lluita per la supervivència, el pode-
rós gallet dels nouvinguts s’impo-
sarà. «És una metàfora de les ten-
sions que sorgeixen entre diferents 
cultures, nacions, pobles... La llui-
ta pel control territorial i els con-
flictes i agressions que apareixen 
en les relacions quan escassegen 
els recursos, els aliments», expli-
ca el creador d’aquesta producció 
de la Fira, amb un cant a la diversi-
tat cultural i a la resistència dels po-
bles que entronca amb la realitat de 
Catalunya. 
 Achurra ha volgut conjugar 
l’emoció, la vistositat plàstica i el 
discurs, el crit pel respecte a les mi-
nories, al qual afegeix una altra re-
flexió: «La incapacitat dels éssers 
humans de conviure amb la natura-
lesa, víctima invisible de les nostres 
guerres, i la nostra obsessió per do-
minar-la».
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33 Vençuts 8Escena de ‘La ira dels peixos’, que obrirà avui FiraTàrrega després de l’estrena abans-d’ahir a Barcelona.
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 Hi haurà moltes altres reflexions 
i emocions a la gran plataforma de 
les arts escèniques de FiraTàrrega. 
Pels carrers, places, sales –i algun es-
pai no convencional com una gran-
ja– de la capital de l’Urgell desfilaran 
fins diumenge un total de 80 compa-
nyies (21 d’internacionals, 37 de ca-
talanes i 22 de la resta d’Espanya). 

Propostes de teatre, circ, dansa, 
música i multidisciplinaris, amb 
convidats arribats d’Eslovàquia, la 
República Txeca, Hongria, Polònia, 
l’Argentina, Bèlgica,  Itàlia, França 
i la Gran Bretanya. Un creuament 
de fronteres que, com La ira dels pei-
xos, suposa un cant a la diversitat i 
intercanvi cultural. H 

«És una metàfora 
de les tensions 
entre pobles»,  
afirma el creador, 
Ignacio Achurra 

Tàrrega abraça 
la diversitat
‘La ira dels peixos’, un cant a la convivència 
entre cultures, obre la cita amb 80 companyies

COMENÇA LA FIRA DE TEATRE AL CARRER


