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Menysmultitud imés teatre
El dia gran de la Fira no va registrar les habituals aglomeracions de públic || L’augment del nombre
d’espais d’actuació va permetre unamillor visualització i la pluja va treure el cap a la tarda

El clownMatteo Galbusera va omplir de públic l’espai 23Arts, a la falda del parc de Sant Eloi.

X.S.

Tradicions. Trobada de gegants a l’Ereta per
tancar les festes d’aquest barri lleidatà
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Festivals.’Desde allá’, del veneçolà Lorenzo
Vigás, Lleó d’Or de Venècia
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X. SANTESMASSES
❘ TÀRREGA ❘Tàrrega va viure ahir el
seu dia gran del teatre amb més
de 90 escenificacions en la pro-
gramació oficial.Tanmateix, la
cita més massiva de la Fira no va
registrar les aglomeracions de
públic de les últimes edicions.
L’augment d’escenaris d’actua-
cions, aquest any són 25 davant
els 20 de la passada edició, per-
met una major distribució del
públic. De totes maneres, la Fi-
ra va veure ahir una jornada
menys massiva.Així, el càmping
municipal sols va arribar ahir a
les 19.00 hores als 2.500 cam-
pistes, quan habitualment en
aquesta hora superen els 4.000.
La pluja es va deixar veure so-
bre les sis de la tarda de forma
tímida, i si bé no es va suspen-
dre cap espectacle, si que va dei-
xar els carrers buits durant més
d’una hora. En tot cas, la menor
afluència de públic va permetre
que els participants poguessin
veure teatre sense les aglomera-

cions de públic que sol tenir la
jornada. Cal destacar que el pú-
blic familiar va començar a om-
plir des de primera hora del ma-
tí els carrers del centre. Concre-
tament, l’Espai Ondara Park, in-
augurat l’any passat amb el del
Reguer, va viure un ple absolut.

També els espectacles de paga-
ment van aconseguir omplir.Més
de la meitat de les representaci-
ons de pagament, 68 d’un total
de 117, havien esgotat les entra-
des d’avui i unes altres 9 ja no
tenen entrades disponibles per

a la resta de la Fira. Es tracta de
les propostes de Vaca 35, Ec-
centrntrici Dadarò & ifratellica-
poni; Los Números Imaginarios
Ensamble; Pérez & Disla + Cia,
Íntims Produccions, Companyia
Ignífuga, LeireMesa, Los Excén-
tricos y cia. Sifó. Durant la jor-
nada d’ahir va tenir lloc l’actu-
ació d’Urban Nation, proposta
iniciada l’any passat a la plaça
de les Nacions en la qual es pot
disfrutar de breus peces de dan-
sa urbana.Ahir a la nit van fer
un homenatge a Nina Simone i
Ousmane OmariWiles, ballarí
senegalès que connecta la west
african dance, el house danse i
l’street jazz.Així mateix, durant
la seua actuació es pot veure la
intervenció en directe de l’artis-
ta Quim Moya, que va pintar el
retrat d’aquestes companyies al
ritme de la música.Avui té lloc
la jornada més familiar amb un
total de 67 representacions des
de les 10 del matí fins a les 10
de la nit.

La pluja va arribar a la tarda i alguns s’ho van prendre amb bon humor.

X.S.

LESCLAUS

PlaçaMajor descafeïnada
❚ La plaça Major és un dels esce-
naris massius de FiraTàrrega. Es-
collir una obra de teatre de text
com va passar divendres al mig-
dia, o un espectacle amb tres ba-
llarins sense escenografia ahir
dissabte a la tarda va deixar la
gent una mica freda.

Lapluja va refrescar a la tarda
❚ Al voltant de les 6 de la tarda la
pluja va treure el cap de forma tí-
mida. No es va suspendre cap es-
pectacle però durant una hora va
deixar els carrers a mig gas.

ÈXIT DE L’ONDARA PARK

L’espai lúdic dedicat
als més petits es
converteix en una de les
zones més visitades
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Cia. Sifó.Maüra, filla de la terra
(marionetes). Espai La Maleta,
10.30 i 13.00 h. 5€

Itinerània. Qui vamatar el meu
conill? (instal·lació). Espai La
Maleta, 10.30 i 17.00 h. Gratis.

Marga Socias & K. Krarup. The
Hole & Corner Travel Agency (teatre
de carrer). Plaça Carme-itinerant,
10.30, 11.30, 12.30, 17.00, 18.00,
19.00 i 20.00 h. 12€

Eccentrici Dadarò. Operativi!
(clown). Pl. dels Àlbers, 11.00 h. 5€

Xevi Bayona. El bosc de van der
Graff (inst.). La Fassina, 11.00,
18.00. Gratis

Campi qui Pugui.Manneken’s Piss
(teatre). Reguer, 11.30 i 17.30.
Gratis

Grup deTeatre Filagarsa.Ménage
à trois (teatre). T. Ateneu, 12.00. 12
€

Théâtre de la Toupine. L’Orgarêve
(instal.). Reguer, 12.00 i 17.00.
Gratis.

Brincadeira. Vertical (música).
Plaza Carme-itinerant. 12.30, 20.00.
Gratis

Vaca 35. Cuando todos pensaban
que habíamos desaparecido
(teatre). Les Sitges, 14.00 h. 12€

Dorrance Dance. ETM: The initial
approach (dansa). Col·legi Sant
Josep, 17.00 h. 15€

El Pájaro Carpintero. Espai
d’experimentació (instal·lació). Espai
La Maleta, 17.00 h. Gratis.

SerenaVione. Iter (dansa-circ). Pl.
Nacions, 17.30 h. Gratis.

ChromaTeatre. Sapucay (noves
dramatúrgies). Poliesportiu
Municipal, 18.00 h. 12€

Cie. Le Enjoliveurs. Sforzando
(teatre de carrer). C. Migdia-
itinerante, 18.00 h. Gratis.

Cons. Sup. Dansa IT. Bàlsam de
tigressa (dansa-teatre). Plaça Major,
18.00 h. Gratis.

Íntims Produccions.Wasted
(teatre) L’Amagatall, 18.00 i 21.00 h.

12€

Marcel et ses Drôles des
Femmes.Miss Dolly (circ). Plaça de
les Nacions, 18.30 h. Gratis.

Capicua. Entredos (circ). Espai
Reguer B, 19.00 h. Gratis.

Cía. La Rueda. Camargate 1.1
(teatre). T. Ateneu, 19.00 h., 15€

Cía. Vero Cendoya. La Partida
(multidisciplinari). Sant Eloi-Pla del
Dipòsit, 19.00 h. Gratis.

Cia. D’Click. L’Avant-Première
(circ). Espai 23 Arts, 19.00 h. Gratis.

Los Excéntricos. TheMelting Pot
Pourri (clown). Pl. Àlbers, 19.00 h.
5€

Teatro Necessario yMattatoio.
Piano Suite (humor). Plaça Sant
Antoni, 19.00 h. Gratis.

Ertza. El show del espectador
(dansa teatre). Pl. Major, 19.30 h.
Gratis.

QuimMoya. Urban Nation:
Live Art (performance). Plaça de
les Nacions, 19.30 i 19.45 h.
Gratis.

Circ Bover. Vincles (circ). Espai 23
Arts, 20.00 h. Gratis.

Le Croupier. Esperança Dinamita
(cabaret). Espai Moritz, 20.00 h. 5€

LeireMesa. No tenemos título
(circ polític). Cal Trepat, 20.00 h.
5€

Los Números Imaginarios. La
cena del rey Baltasar (teatre). Espai
Sinaia, 20.00 h. 12€

Dani Pannullo. Urban Nation:
Avalanche (dansa). Plaça de les
Nacions, 20.10 h. Gratis.

Abast Elàstic. A.U.R.A.
(multidiscip.). Plaça dels
Comediants, 21.00 h. 5€

Companyia Ignífuga. A house is
not a home (teatre). Espai Ignífuga,
21.00 hores. 12€

NachoVilar Producciones. Crudo
ingente (performance). Escola
Mercè Marçal, 21.00, 21.35 i 22.10
h. 5€

X.S.
❘ TÀRREGA ❘ Campi Qui Pugui és
una companyia de Castellserà
amb llarga trajectòria, 8 anys,
al teatre de carrer que per pri-
mera vegada ha actuat a Fira-
Tàrrega.Ho ha fet estrenant una
obra diferent de les seues pre-
sentacions habituals de teatre
itinerant. La idea, dirigida per
TotiToronell, se situa en un es-
cenari fix i va de la inauguració
d’una font en un poble qualse-
vol. La jornada, vestida amb
bombo i plateret, presenta la in-
auguració d’una font inspirada
en el popular Manneken’s Piss,
el nen que pixa, de Brussel·les.
La trama, sense paraules i amb
molt humor gestual, relata les
peripècies de la nova font en els
seus primers dies. Descriu la se-
ua solitud, la visita d’un ànec
que apunta amb el raig, uns co-
loms que se li posen a sobre, uns
competidors que emulen els
seus trets d’aigua. Finalment, el

muntatge conclou amb un piro-
musical, llum i jocs d’aigua que
arriben a mullar el públic de les
primeres files. La idea va con-
querir el públic deTàrrega i va
aconseguir omplir l’hemicicle
en totes les seues funcions a l’Es-
pai Ondara Park, dedicat al pú-
blic infantil.

Segons Cristina García,“Tàr-
rega és un aparador increïble.
Després de la primera actuació
ja ens han vingut a conèixer
gent deTelAviv i de Geòrgia, ai-
xò no passa en cap altre lloc del
món”, va afirmar.

La companyia està formada

per Cristina García,Albert Gar-
cía i Jordi Pedrós, formats en els
seus inicis a l’Aula deTeatre.

En els 4 dies de Fira presen-
ten un total de nou escenifica-
cions.Així, avui està previst que
tinguin lloc les tres últimes ac-
tuacions a les 11.30, 17.30 i
21.00 hores. Cada actuació té
una durada de 30 minuts.

Campi Qui Pugui és una de
les tres companyies de Lleida
que, juntament amb Fadunito
de Cervera i Jam d’Alfés, s’ha
unit en el col·lectiu que porta
per nom PonentStreet. Les tres
companyies es van trobar per
casualitat actuant en un festival
aAlemanya i es van adonar que
podien unir esforços per als seus
projectes i dur a terme copro-
duccions. Per aquesta raó han
creat la marca Ponent Street,
una espècie de paraigua a tra-
vés del qual es promocionaran
i contractaran tots els seus es-
pectacles.

Campi Qui Pugui triomfa en
la seua primera FiraTàrrega
La companyia de Castellserà estrena una proposta inspirada en la
fontManneken’s Piss deBrussel·les || Toti Toronell dirigeix l’obra

SELECCIÓPERAVUI

GRAN PROMOCIÓ

Cristina García assegura
que el certamen és un
“aparador increïble”per
promoure companyies

Deliciós amagatall
EMILI BALDELLOU críticadeteatre

L’estrena del nou espai
de la Fira, L’amagatall,
no podia resultar més

afortunada. Un petit garat-
ge semiocult acull mig cente-
nar d’espectadors en el que
podria semblar una reunió
clandestina. Els intèrprets
–dos actors i una actriu– s’en-
tremesclen amb el públic, em-
bolicant-lo físicament amb
una història que desprèn du-
resa i fragilitat en igual me-
sura.

El text ésWasted, de l’an-
glesa KateTempest, i els ofi-
ciants són la jove companyia
de Lleida INTIMS, els matei-
xos que dos anys enrere van
iniciar la seua etapa a la Fi-
ra amb el magnífic especta-
cle El lloc.

En l’espai d’unes poques
hores,Wasted narra la frus-
tració d’unes vides joves que

van camí del malbaratament,
llastades per una societat alie-
nadora i trasbalsadora, però
també la seua necessitat ur-
gent d’aixecar un vol perillo-
sament baix per assolir un
sentit.

Un text directe, descarnat,
sense concessions estètiques.
Essencialment humà. El pú-
blic assisteix en primeríssima
fila a una festa interpretativa,
en la qual la precisa construc-
ció dels personatges el fasci-
na i el commou.

La direcció del muntatge,
a càrrec d’Iván Morales, és
impecable: aconsegueix por-
tar l’espectador des de la in-
quietud moral fins al desen-
frenament físic amb una aus-
teritat de mitjans sorprenent.
Un enorme espectacle, el pe-
cat mortal del qual seria no
sortir del seu amagatall.

Balsam de Tigressa, grup del conservatori superior de dansa de l’Institut del Teatre.
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La companyia italiana Eccentrici Dadarò a la plaça dels Àlbers.

X.S.

FIRAIRES

Leandre
CLOWN

Leandre omple a
qualsevol hora i
en qualsevol lloc

Leandre és una cita obligada
de FiraTàrrega. És un clown
senzill, amb un humor basat
en el gest íntim. Es mou su-
au com la poesia, sentint ca-
da moviment i fent-lo arri-
bar a cada espectador de for-
ma personal.

Aquesta vegada la propos-
ta es diu Iceberg, i la porta a
terme muntat en un iglú i
acompanyat de Mireia Mira-
cle i de quatre músics. La pro-
posta es va dur a terme de nit
i a l’apartat parc de Sant Eloi.
Però Leandre, com fa sem-
pre, va omplir fins a la ban-
dera.

X.S.

Més d’un centenar de firaires van arribar ahir a la tarda al tren de Barcelona.

L’espectacle ‘Manneken’s Piss’ de la companyia de Castellserà, Campi Qui Pugui.

Leandre, un històric de la Fira en plena actuació ambMireia Miracle al parc de Sant Eloi.

El carrer del Carme en plena ebullició amb el grup Brincadeira.

X.S.

X.S.

ECOSERRA X.S.

X.S.


