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La Fira de Teatre al Carrer comença la seva 38a edició amb 50 espectacles que volen repensar i celebrar l’espai públic

Tàrregaes llançaal carrer
JUSTO BARRANCO

Barcelona

E
n un moment que les
multituds tornen a
prendre els carrers, la
firaques’hidedicades
defagairebéquaranta

anyshadeciditexplorar-losafons.
LaFiradeTeatrealCarrerdeTàr-
regaengegaavui la seva38aedició
amb 50 espectacles provinents de
vuitpaïsos i, sobretot, ambunavo-
luntat de rellegir i celebrar el car-
rer, els carrers, l’espai públic: el
que tots compartim.Ho farà a tra-
vés d’eixos com la identitat, lame-
mòria, la inclusió i el territori. I de
grups com la francesa Compagnie
Lucamoros,queaquestanitobrela
Fira al parc de Sant Eloi amb La
tortue de Gauguin, un espectacle
quecombinalapinturaendirecte i
elteatred’ombresperensenyar,en
unaestructuraverticaldenoume-
tres i amb sis pintors, una actriu i
un músic, la màgia i la poètica del
procésdecreaciód’unaobra.
Serà el tret de sortida perquè

Tàrrega es torni a llançar al carrer
finsdiumengeenuncertamenque
és, alhora, una gran festa ciuta-
dana, un festival teatral i un gran
mercatonvenenprogramadorsde
tot el món –s’han acreditat 940
professionals de 554 entitats que
representen 36 països–, que arri-
ben a la recerca de muntatges per
portar als carrers o als teatres de

les sevesciutats.
Entre les companyies interna-

cionals que aquests dies aterraran
a la capital de l’Urgell hi ha noms
com el dels polonesos Teatr KTO,
quepresentaranPeregrinus,unes-
pectacle de carrer amb màscares
inspirat en l’univers del poeta T.S.
Eliot que intenta expressar les an-

sietatshumanesenunmóndeshu-
manitzat iconsumista.Undiaenla
vidad’unésserhumàdelsegleXXI
que viu per treballar. També vin-
drà la companyia anglesa Chame-
leon, amb dos dels seus principals
espectacles, Of man and beast
–dansa de carrer que explora les
múltiplescaresdelamasculinitat–

iWitness this, el viatge del coreò-
grafdelacompanyiadesprésqueli
diagnostiquessin trastorn bipolar.
I la companyia francesa Adhok
mostraràlasevatrilogiad’especta-
cles que reflexiona sobre la joven-
tut i la vellesa: Issue de secours,
L’envol i Le nid. De Mèxic arriba-
ranPendienteTeatro,ambSinÍta-

ca, sobreels 14milionsd’apàtrides
i 30.000 desapareguts que hi ha al
país,iTeatroLíneadeSombra,que
presentarà La brisa, que tracta
d’un desaparegut bar de resistèn-
ciaculturala laCiudadJuárezdels
anysnoranta.
Entre lespropostes localsdesta-

quen la primera producció de car-
rer de Les impuxibles, Painball,
que vol tornar a omplir de contin-

gut laparaula llibertatambtres in-
tèrprets, unpianodecua iunespi-
lotes; la celebrada companyiaCirc
eia amb Espera; els pallassos Toti
Toronell i PereHosta fusionant la
sevapoesia i el seuhumoraEscar-
gots; la dansad’inspiració rural i al
mig del camp de Labranza, del
col·lectiu Lamajara, o l’exploració
sobre l’autismedeVeroCendoya i
BeckiParkeraHunting for theuni-
corn. Entre els espectacles famili-
arsmés destacats figuren Les 7 di-
ferències, dels valencians El pont
flotant, Flou papagayo, deMumu-
sic circus, o la dansa d’Hippos, de
QuimBigas iZumzumteatre.!

FIRA TÀRREGA

Una imatge d’Issue de secours, dels francesos Adhok, amb set actors d’entre 60 i 80 anys

La Fira s’inaugura avui
amb una proposta que
barreja pintura en
directe, teatre
d’ombres imúsica
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• Edició impresa i digital de dilluns a diumenge.
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de 1.000 descomptes i experiències úniques.
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