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La jugada del FITT: teatre  
imprevisible en espais insòlits 

on es representa. Homo ridens 
Tarragona vol indagar en els me-
canismes que fan riure els tarrago-
nins, i confrontar-los a la veritable 
paradoxa de l’existència: ¿si hem 
de morir, de què riem? 

A la Volta del Pallol es podrà 
veure Mi gran obra, la transposició 
realista d’un espectacle utòpic 
imaginat per David Espinosa. Da-
vant la impossibilitat de portar a 
terme la peça somiada per culpa de 
la limitació de recursos econò-
mics, el creador utilitza miniatu-
res per donar forma a la seva pro-
posta. I, de passada, qüestiona els 
elevats pressupostos d’algunes 
produccions. La companyia Kam-
chàtka, per la seva banda, portarà 
el seu Fugit per una desena d’in-
drets de la ciutat, com el port i al-
tres espais públics, però també en 
botigues i cases particulars. Fugit 
és un espectacle itinerant que pro-
posa una fugida metafòrica i sug-
gerent a partir del viatge d’un ho-
me capaç de deixar-ho tot per bus-
car un lloc millor per viure. 

L’espectacle més festiu de la 
programació és Marabunta, de 

Guillem Albà & The All in Orches-
tra, un esclat de música i humor 
que es presentarà a l’Auditori de 
l’Antiga Audiència. I, en l’altre ex-
trem, l’Antiga Audiència hi acolli-
rà el commovedor Llibert, on 
Gemma Brió narra el terrible viat-
ge d’uns pares des de l’alegria d’es-
tar esperant un fill fins a la convic-
ció que el millor que li pot passar al 
nadó és morir-se. Joan Negrié des-
taca que, malgrat acollir només 
una estrena, cap dels altres cinc 
espectacles programats al FITT 
s’han vist mai a Tarragona. I re-
marca la capacitat del festival per 
atreure públics en principi poc fa-
miliaritzats amb el teatre més atí-
pic. En l’última edició, es va acon-
seguir una ocupació del 93%.  

De cara al futur, la intenció és 
oferir un Festival Internacional de 
Teatre de Tarragona de dues set-
manes, i incorporar-hi diverses 
activitats paral·leles. “A més, ens 
agradaria establir sinergies amb 
altres festivals i amb programa-
dors europeus per sumar esforços 
i amortitzar els esforços de tots”, 
explica Negrié. e

Noves dramatúrgies com la del Cirque Le Roux, inèdita a l’Estat, centren una 
programació que aquest any presenta sis espectacles. FITT

Cirque Le Roux inaugura el Festival Internacional de Teatre de Tarragona

ARTS ESCÈNIQUES

Des de fa 12 anys, la Sala Trono de 
Tarragona treballa per presentar a 
la ciutat els espectacles més inno-
vadors i sorprenents del panora-
ma escènic contemporani. I des de 
fa tres anys, per uns dies, la sala 
obre portes i desplega la seva línia 
programàtica per la part alta de la 
ciutat. Allà, a l’interior de les mu-
rades, tenen lloc la major part de 
les representacions del Festival 
Internacional de Teatre de Tarra-
gona, el FITT, dedicat a les noves 
dramatúrgies. La companyia fran-
cocanadenca Cirque Le Roux serà 
l’encarregada d’inaugurar, dime-
cres vinent, la tercera edició d’un 
festival d’espectacles no convenci-
onals en espais que tampoc ho són 
i que té per bandera la voluntat de 
conquerir nous públics.  

The elephant in the room, que és 
com es titula la proposta inaugu-
ral, és l’espectacle fundacional del 
Cirque Le Roux, una companyia 
escindida de l’aplaudida Les Sept 
Doigts de la Main. L’espectacle, es-
trena a l’Estat, transporta el públic 
a l’ambient dels music-hall dels 
anys 30 per explorar els meandres 
de les relacions humanes, de 
l’amor i de l’amistat, i indagar en 
els tabús i en les coses no dites. 
D’aquí el títol de la proposta: un 
elefant en una cambra, invisible 
però perfectament real i incòmo-
de per als que hi conviuen. 

Som al 1937, i el públic és convi-
dat a entrar en l’elegant castell de 
Miss Betty i descobrir-hi un món 
inesperat. Els intèrprets són acrò-
bates i aquest és l’element més 
present en un espectacle que, mal-
grat tot, destaca pel seu eclecticis-
me. La dansa, el claqué, el mim i el 
text, en anglès i francès però tam-
bé en castellà i català, apareixen en 
una peça que aposta per l’especta-
cularitat i la sorpresa. “Quan els 
vaig veure a Brussel·les vaig sen-
tir la mateixa emoció de la prime-
ra vegada que vaig presenciar un 
espectacle de circ”, comenta Joan 
Negrié, responsable de la Sala Tro-
no i director del FITT.  

Obres mai vistes a Tarragona 
Per la seva exigència tècnica, l’es-
pectacle és l’únic dels sis progra-
mats pel festival que es represen-
ta en un teatre, el Metropol. La 
resta –del 17 al 21 de juny– tenen 
lloc en una quinzena d’espais no 
convencionals de la ciutat. Per 
exemple, la companyia italiana 
Teatro Sotterraneo porta a la cap-
çalera del Circ Romà el seu Homo 
ridens, un espectacle participatiu 
que per a cada representació in-
corpora al seu nom el de la ciutat 

BARCELONA

BELÉN GINART

Grans èxits i noves 
dramatúrgies es 
trobena la cartellera 

Les estrenes

‘Fingir’ 

Colectivo 96 Grados i Macare-
na Recuerda porten al límit la 
convenció teatral en un espec-
tacle que posa l’accent en els 
mecanismes del fingiment en 
escena, amb una representació 
de la representació. 

SALA HIROSHIMA (BARCELONA), FINS AL 13 

DE JUNY  

‘Incendis’ 
 
Torna l’obra que va catalitzar 
l’entusiasme per Wajdi Moua-
wad. Clara Segura i Julio Man-
rique reviuen un drama èpic i 
íntim que incideix en la guerra 
i el desarrelament. 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA (BARCELONA), DEL 
17 DE JUNY AL 24 DE JULIOL

‘Piaf! The show’ 

Aquest any, Édith Piaf s’hauria 
convertit en centenària. 
Aquest espectacle protagonit-
zat per la seva compatriota An-
ne Carrère en repassa la vida i 
el llegat en un quadre de can-
çons, fotografies i projeccions. 
TEATRE TÍVOLI (BARCELONA), DEL 12 AL 14 
DE JUNY

‘La leyenda del fauno y  

El viaje’ 

Abans de conèixer l’èxit com a 
artista del Cirque du Soleil, el 
mim Mai Rojas va crear aquest 
duet de solos en què la dansa, 
la paraula i el teatre de gest 
s’interpel·len contínuament. 
SALA FÈNIX (BARCELONA), DEL 12 AL 21 DE 
JUNY 
 
 

‘Páginas arrancadas del 

diario de P’ 

La solitud, la incomunicació i 
la confusió entre el món real i 
el dels somnis articulen una 
peça que parteix de la desapa-
rició d’una dona, amb algunes 
planes del seu diari com a únic 
rastre. 
VERSUS TEATRE (BARCELONA), DEL 12 AL 28 
DE JUNY

Insòlit  
Acrobàcia, 
dansa, 
claqué, mim  
i text són els 
ingredients 
inaugurals


