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Amunt el teló amb fusió d’arts
‘COMPRA’M’D’INSECTOTRÒPICS INAUGURA LA FIRA, AMB PROP DE 60 ESPECTACLES, 30 D’ESTRENA

54 companyies (més de la mei-
tat catalanes), 248 representa-
cions, 25 espais o 800 profes-
sionals d’arreu del món. Són
algunes de les xifres que mou
FiraTàrrega 2015, a escena des
des de demà i fins al dia 13.

Enguany, potencia els espec-
tacles on les arts visuals són la
clau de volta. Ja des dels pri-
mers compassos, ja que inau-
gura el certamen Insectotròpics
amb el muntatge Compra’m,
una producció de live cinema
que experimenta amb la fusió
d’arts com pintura,música elec-
trònica o videoart per crear
nous formats.

Fet i fet, serà un dels 48 es-
pectacles de carrer i 10 de sa-

la, dels quals 30 seran estrenes.
I en una quinzena ha participat
com a productora FiraTàrrega,
fet que la consolida com a mo-
tor de creació i producció tea-
tral. Com a aparador de les arts
escèniques d’arreu, traspassa
fronteres aixoplugant artistes
com els ballarins nord-ameri-
cans Dorrance Dance, els duets
argentí Cortez-Fontán o anglès
Chameleon Company; els ita-
lians Teatro Necessario o els
mexicansTeatro Línea de Som-
bra.Un paisatge humà interna-
cional que també fa escala a es-
pais com Urban Nation, tot
acollint OusmaneWiles, Eph-
ratAsherie, Dani Panullo Dan-
ceteatre Co o Quim Moyat.

En qualsevol cas, l’especta-
dor té llibertat per triar el seu
recorregut d’espectacles, se-
guint els itineraris proposats
per la direcció artística, dotze
en total i per a tots els gustos.
Un públic al qual s’incita a par-
ticipar tant en les propostes tea-
trals, com intercanviar opinions
i idees en els nous vermuts
escènics.Tot plegat fa preveu-
re que recalaran en quatre dies
uns 150.000 espectadors.

La peça de gran format, donarà dijous el tret de sortida oficial del certamen.

Hi haurà 25 espais d’exhibició.
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Es consolida com amotor de creació i producció teatral.

ACROJOU

Insta a participar
l’espectador en

propostes teatrals
o iniciatives com
vermuts escènics

SINGULARS
● L’edició 2015 reserva
propostes singulars com
Caída libre (companyia
Sharon Fridman),MissDolly
(Marcel et ses drôles de
femmes), Lapartida (Vero
Cendoya) o Camargate
(companyia La Rueda).

● Per a gustosmés
eclèctics, sobresurten Cia
En diciembre, Los
Excéntricos, Théâtre de la
Toupine, Brincadeira,
Compagnia Ifratellicaproni,
Itinerània, Circ Bover o Los
Herrerita.
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Itineraris

a mida
INCLOUEN 12 PROPOSTES, ALGUNES
NOVES COM ELS PACKS ‘TIETA’O ‘15-M’

Davant l’extensa oferta teatral,
és d’agrair una guia per trobar
el més idoni.Conscients d’això,
FiraTàrrega proposa de nou uns
itineraris artístics que naveguen
entre l’originalitat i l’humor,
per tal que l’espectador trobi
el perfil que més li encaixi.

En aquest sentit, estrena sec-
cions com FiraTàrrega 15-M,
marcat pel compromís i la par-
ticipació; Tieta, pels que vul-
guin veure teatre des d’una bu-
taca o Si Fellini aixequés el cap,
per als amants del més difícil
encara.

A més, tornen a escena el
Pack Mocs per als més petits,
el Tàrrega Slow, per als que
vulguin prendre-s’ho amb cal-
ma; l’Experiència FT, que agru-
pa els espectacles més repre-

sentatius o La Fira d’abans sí
quemolava, per als més nostàl-
gics, que somien amb la torna-
da de la Fura dels Baus o els
Comediants.També inclou l’iti-
nerariRecomana, dissenyat per
periodistes i crítics teatrals del
portal Recomana.cat; Billy
Elliot, amb dansa per a tots els
gustos;Esports de risc, si se cer-
quen emocions fortes; o Mo-
dernets deTàrrega, pels hips-
ters locals i d’arreu.

En el cas del pack Experièn-
cia FT, s’ha inclòs tot un esquer,
un descompte específic.Així,
redueix en un 30 per cent el
preu de les entrades a tres es-
pectacles diferents de l’itinera-
ri, o un 40 per cent en quatre
o més entrades de muntatges
diferents.

VACA 35/CIA VERO CENDOYA

COPRODUCCIONS. Una secció, Plataforma, aglutina els espectacles que han estat coproduïts per la Fira, se-
guint diferents fórmules. Destaquenmuntatges com Aura, d’Abast Elàstic; A house is not a home, d’Ignífuga; Free
Wat, de 1Wat o Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, dels mexicans Vaca 35.

■ La Baldufa, Campi qui pu-
gui i Íntims Produccions apor-
ten el toc lleidatà a la Fira 2015.
La Baldufa representarà Pi-
nocchio; Campi qui pugui po-
sarà en escenaManneken’s Piss
i Íntims Produccions, l’espec-
tacleWasted, inclòs al progra-
ma de suport a la creació.
S’afegeix Astillas, fruit d’un
workshop fet pels alumnes que
han cursat el màster en què pre-
nen part alumnes lleidatans.

Quatre
produccions
aportenel toc
lleidatà a la fira

■ No només de propostes tea-
trals viu la Fira.També convi-
da a divertir-se amb l’Ondara
Park.Al matí, hom pot contem-
plar propostes com la ja citada
Manneken’s Piss o el guardo-
nat muntatge de circ Entredos,
dels Capicua.A més, hi haurà
la cercavila de Les Enjoliveurs,
barrejant música clàssica i rock,
o l’Esperança Dinamita, una
revista que traslladarà al Pa-
ral·lel d’inicis del segle XX.

Cercavila,
música i diversió
esdespleguena
l’OndaraPark

■ El públic pot disfrutar d’es-
pais d’iniciativa privada, com
La Maleta, on s’aixopluguen
les titelles Maüra, Los Herreri-
ta amb el Circ a les golfes i les
instal·lacions de Itinerània o El
Pájaro Carpintero. Una altra
zona és Espai 23Arts, on tenen
cabuda el clown, el circ, l’hu-
mor i la fanfàrria, amb propos-
tes com el Circ Bover, l’espec-
tacle de roda Frantic o Loser
de Matteo Galbusera.

Iniciativaprivada
per aunpúblic
fami liar i amant
de l’art al carrer
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MOTOR

● FiraTàrrega aspira no

només a ser un aparador,

sinó un canal per contactar

compradors i venedors.

Tant és així que acull el

primer seminari europeu

per al desenvolupament de

les arts de carrer, Fresh

Street #1.

● Es durà a terme avui i

demà a l’Institut Francès de

Barcelona i les tardes del 10

i 11 a FiraTàrrega. Hi

participaranmés de 200

agents culturals.

●Un altre objectiu de la

Fira és potenciar la

internacionalització de les

companyies catalanes. En

aquest sentit, intervé en

projectes comel Circus Arts

amb Street Arts Circuit

(Casa) o l’euroregional

Carrer, que integra entitats

catalanes, de les illes

Balears, Llenguadoc-

Rosselló iMidi-Pyrénées.


