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La companyia catalana Leandre protagonitzarà un dels espectacles destacats del cartell de FiraTàrrega 2015 amb l’obra ‘Iceberg’.
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AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ La XXXV Fira deTe-
atre al Carrer deTàrrega, del 10
al 13 de setembre, s’inaugurarà
amb una reflexió sobre la felici-
tat i els seus límits de la mà de
la companyia Insectotròpics i la
seua proposta de teatre,música,
arts plàstiques i vídeo titulada
Compra’m. La pròxima edició,
presentada ahir a Barcelona,
comptarà amb un total de 56
companyies –més de la meitat
d’origen català– i 31 estrenes.
Una de les novetats d’aquesta
edició serà el cartell d’una pri-
mera jornada amb tres grans es-
pectacles: al migdia, els mexi-
cansVaca 35 presentaran el seu
nou muntatge Cuando todos
pensaban que habíamos desa-
parecido; a la tarda, serà el torn
de Sifonòfor, d’Animal Religi-
on; i a la nit, el xou inaugural
d’Insectotròpics.

Entre els plats forts d’aquest
2015, el certamen ha programat
les noves creacions de les com-
panyiesVero Cendoya,Auments
i els lleidatans Íntims Produc-
cions i La Baldufa.També des-
tacarà Leandre amb el seu es-
pectacle de clown Iceberg, la pin-
tura en directe de Quim Moya
i Marga Socias amb un singu-

FiraTàrrega 2015, amb56 companyies
El certamen, del 10 al 13 de setembre, s’estrenarà amb una proposta de videoart, música i teatre
d’Insectotròpics || La primera jornada comptarà per primera vegada amb tres grans espectacles

ARTSESCÈNIQUESPRESENTACIÓ

Imatge de ‘Compra’m’, el muntatge inaugural d’Insectotròpics. Espectacle ‘militar’ amb els clowns italians Eccentrici Dadarò.

‘Sifonòfor’, d’Animal Religion, una de les propostes del primer dia.

NÚMEROS

800 PROFESSIONALS

El pressupost,
d’1,1milions,
creixquasi un4%

■ FiraTàrrega 2015 comp-
tarà amb un pressupost de
1.123.200 euros, gairebé
un 4 per cent superior al
de l’any passat. La Gene-
ralitat ha augmentat en
8.000 euros la seua apor-
tació (408.000) mentre
que l’ajuntament l’ha re-
duït en 15.000 (196.300).
El Ministeri de Cultura es
manté (75.000) i la Dipu-
tació de Lleida ha retallat
en mil euros (154.500).
El certamen, que reuni-

rà uns 800 professionals,
preveu 47.000 euros més
en recursos propis i patro-
cinis.

lar muntatge itinerant perTàr-
rega. Entre l’oferta de grups es-
trangers, cal destacar els balla-
rins nord-americans Dorrane
Dance; el duo anglès de dansa
Chameleon; un altre duo de dan-
sa contemporània, els argentins
Cortez-Fontán; i l’espectacle de
clown i acrobàcies dels italians
Teatro Necessario.
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Una de les imatges del cartell
d’aquest any, deMarc Vicens.

Claqué contemporani amb els nord-americans Dorrane Dance.


