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18 DE JUNY DEL 2019espectacles

NOVA EDICIÓ DE LA FIRA DEL TEATRE DE CARRER

Tàrrega sorprendrà amb 
un xou de dansa vertical
3 Reflexió, identitat i compromís, eixos de la nova directora

MARTA CERVERA 

BARCELONA

L
a nova etapa de Fira 
Tàrrega amb Anna Giri-
bet al capdavant s’o -
brirà el dia 5 de setem-

bre amb una conversa a la plaça 
Major de la ciutat entre Àngels 
Margarit, directora del Mercat 
de les Flors, i Xavier Antich, 
filòsof. El tema: l’ús social i ar-
tístic de l’espai públic. «La refle-
xió serà un eix important del 
meu projecte juntament amb 
altres conceptes com territori, 
identitat i compromís», va des-
tacar ahir la nova directora de 
la cita, que se celebrarà del 5 al 
8 de setembre.  

Després de la conferència 
tertúlia, la companyia DelRevés 
sorprendrà el públic amb un es-
pectacle de dansa vertical en què 

una parella de ballarines amb 
tutús i puntes desafiaran la llei 
de la gravetat executant un es-
pectacle sobre la paret d’un edifi-
ci, suspeses amb cordes.  

Giribet, deixebla de Jordi 
Duran, anterior director de Fi-
ra Tàrrega, ha presentat una 
programació amb 19 estrenes 
a Espanya i un total de 42 es-
pectacles, el 76% de carrer. Pre-
domina el teatre seguit per la 
dansa, la música i el circ. En to-
tal hi haurà 24 propostes d’au-
toria catalana, nou de la resta 
d’Estat, sis d’internacionals i 
tres de procedència mixta. Si 
hi ha un denominador comú 
són les ganes de deixar pòsit, 
de fer pensar, d’obrir ments i 
provocar debat. 

La directora va confessar ha-
ver tingut un any «complicat», 

ja que «el traspàs de poders ha 
trigat a concretar-se i hem tre-
ballat a contrarellotge». Mal-
grat tot, està satisfeta dels 14 
projectes artístics produïts o co-
produïts per la mostra.  

Entre els espectacles de crea-
ció destaquen Teia, un solo de 
circ de Júlia Farrero; el divertit 
Trópico de Covadonga, desacom-
plexat xou de Rodrigo Cuevas ar-
relat en el folklore asturià, i Peix, 
l’últim espectacle d’Hotel Iocan-
di, que utilitza l’absurd per 
abordar l’impacte del turisme. 

Guillem Albà mostrarà el seu 
últim repte creatiu: Calma! És 
un espectacle en solitari on con-
vida a reflexionar sobre l’atrafe-
gat ritme de vida actual. «És el 
primer que faig sense paraules. 
Uneix humor i poesia», va as-
senyalar el popular clown.  

Potents seran també creaci-
ons vinculades a la identitat 
com Así bailan las putas, de Sixto 
Paz, una obra feminista que uti-
litza el twerking per apoderar les 
dones. Mission Roosevelt, de la 
companyia britànica Tony Clif-
ton Circus, proposa experimen-
tar en primera persona reptes 
urbans inimaginables per als 
que caminen. ¿Com? Llançant-
se a un recorregut en una cadira 
de rodes. Fira Tàrrega també in-
clou en el seu programa Suite 
TOC núm 6, on Clara Peya exposa 
com es conviu amb el trastorn 
obsessiu compulsiu. H33 Participants en el repte que proposa ‘Mission Roosevelt’.

ALARY ROMAIN
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