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Després de 34 anys, Fira-
Tàrrega torna aquest 10 de
setembre amb la mateixa il-
lusió de sempre, carregada
d’espectacles de teatre, dan-
sa, música i circ. Un any més,
aquest gran aparador de
l’actualitat escènica posa
l’accent en les arts de carrer,
els espectacles visuals i els
no convencionals.
La fira va néixer el 1981

amb la intenció de convertir
la Festa Major de la ciutat en
una gran celebració. Des dels
seus inicis, ha dedicat sem-
pre una atenció especial a la
presentació de talents emer-
gents i de les avantguardes
creatives nacionals i interna-
cionals, i aquesta edició no
serà menys.

Espectacles per a tots
Amb la intenció de dinamitzar

el mercat de les arts escèni-
ques i d’obrir la porta a la in-
ternacionalització de les com-
panyies catalanes, FiraTàrrega
2015 porta una seixantena
d’espectacles, comCompra’m,
Pinocchio o TheMelting Pot
Pourri, entremolts d’altres. El
primer és una explosió de re-
lats que neixen del mite grec
La capsa de Pandora i que re-
flexionen sobre la felicitat, so-
bre com som i com aparentem
ser (dies 10, 11 i 13 a la nit; es-
pectacle gratuït).Pinocchio
relata la clàssica història del
nen de fusta explicada per la
companyia La Baldufa, que hi
posa el seu toc particular (dia
11 al matí i a la tarda i dia 12 al
matí; 5 euros). I TheMelting
Pot Pourri és un espectacle de
clown en què no podreu deixar
de riure (dies 11, 12 i 13 al ves-
pre; 5 euros).
Per gaudir al màxim dels es-

pectacles que duraran fins al

FIRATÀRREGA ARRIBA EL PRÒXIM CAP DE SETMANA AMB PROPOSTES DE TEATRE, DANSA,

MÚSICA I CIRC AMB QUÈ PODREU GAUDIR COM NENS FINS AL 13 DE SETEMBRE

Teatre

als carrers

de Tàrrega
ció d’enguany, el jurat for-
mat per tots els professio-
nals acreditats a FiraTàrrega
votarà la millor estrena
d’arts de carrer i no con-
vencional, la qual rebrà el
Premi Moritz de FiraTàrre-
ga. Però els artistes no seran
els únics que optin a premis,
ja que vosaltres també po-
dreu participar en un con-
curs de Moritz: l’Instagram
#FiraTàrregaMoritz.
Només caldrà que seguiu

els perfils@FiraTàrrega i
@MoritzBarcelona i que
pengeu a Instagram la foto
més original de la fira que ha-
gueu fet amb els vostres mò-
bils, sempre amb l’etiqueta
#FiraTàrregaMoritz. D’aques-
ta manera, podreu guanyar
un segon premi consistent en
una entrada doble per visitar
la Ruta del Cister i un paquet
Moritz, o un primer premi que
constarà del mateix que el se-
gon premi i un afegit d’un cap
de setmana amb una nit per
a dues persones a Cal Canela
(Almenara Alta, l’Urgell).

FIRATÀRREGA

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES A
firatarrega.com.
VENDA D’ENTRADES ELS DIES DE
LA FIRA AL WEB I A LES TAQUILLES DE
PL. DEL CARME (A PARTIR DEL 7 DE
SETEMBRE, DE 17 A 21H; A PARTIR DEL
10 DE SETEMBRE, TOT EL DIA).

ELVIRA CARMONA

ira associada a

13 de setembre, Tàrrega ha
preparat 11 itineraris adap-
tats per a cadascun dels visi-
tants i per als més menuts. En
són exemples el Pack Reco-
mana, que està dissenyat per
crítics prescriptors del portal
Recomana.cat; el Pack Billy
Elliot, perquè tothom que vul-
gui pugui endinsar-se en el
món de la dansa; el PackMocs,
que ajudarà els més petits a
trobar el seu lloc a la Fira, i el
Pack 100%Tàrrega, per tastar
espectacles de tota mena.

Vermuts i exposicions
Encara que, si no trobeu un
paquet que encaixi a la per-
fecció amb els vostres gustos,
podeumutar un itinerari
propi i ajudar-vos de les opi-
nions recollides a Vermuts es-
cènics, les tertúlies escèniques
guiades per Recomana.cat i
amb aperitiu que es faran a la
terrassa de la cafeteria Ate-

neu (pl. del Carme) cada dia
de la fira a la 1 del migdia.
A més dels espectacles,

també podreu gaudir d’ex-
posicions que coincideixen
amb els dies de la fira, com
per exemple la de Records
i tresors del Mag Lari (sa-
la Marsà, del 3 al 20 de se-
tembre). En aquesta mostra,
podreu veure ben de prop
l’attrezzo, l’escenografia, el
vestuari i els objectes més
curiosos que han ajudat el
mag a fer excepcionals els
seus 25 anys de carrera.
A les nits del cap de setma-

na (11, 12 i 13 de setembre)
no podreu deixar de saltar i
ballar amb Save the Cheer-
leader, un projecte DJ im-
pulsat per dos joves artis-
tes barcelonins del món de la
dansa i apassionats de la mú-
sica que han trepitjat escena-
ris d’arreu del món.
Un cop finalitzada l’edi-

EL JURAT VOTARÀ
LA MILLOR ESTRENA
D’ARTS DE CARRER I NO
CONVENCIONAL, QUE
REBRÀ EL PREMI MORITZ
DE FIRATÀRREGA


