
Els Amics de les Arts, La Fúmiga 
Roba Estesa i Doctor Prats, caps 
de cartell del Paupaterres 2021
El festival de Tàrrega ja ha esgotat les entrades del dissabte 10

Després de la cancelació de 
l’any passat, el ‘Paupaterres 
- Fesival Musical d’Esiu de 
Ponent’ torna al Càmping 
Municipal de Tàrrega del 
8 al 10 de juliol amb una 
dotzena de propostes de 
l’escena pop, rock i folk 
catalana.

Tàrrega 
REDACCIÓ 

La programació començarà el di-
jous 8 de juliol –amb obertura de 
portes a les 20.00 hores– amb el 
concert de La Fúmiga, un origi-
nal projecte arribat des del País 
Valencià que barreja esils com 
ska, rock, balkan, hip-hop o mes-
issatge. Després actuarà el grup 
lleidatà Bredda, amb el seu pop-
rock caracterísic i les cançons 
del seu primer disc, Resiliència, a 
punt de publicar-se, i acabarà la 
jornada Miguelito Superstar, un 
dels cantants i fundadors de Fun-
dación Tony Manero, que portarà 
a Tàrrega el seu espectacle en for-
mat de sessió de DJ.

El divendres 9 de juliol també 
a parir de les 20.00 hores, co-
mençaran les tarragonines Roba 
Estesa, una banda que fusiona 
sons urbans i fesius amb instru-
mentació folk reivindicant po-
tents missatges feministes i con-
inuarà el folk d’El Pony Pisador, 
amb el seu equilibri entre senit 

de l’humor i virtuosisme; el grup 
targarí La Terrasseta de Preixens, 
que torna amb un EP itulat Po-

txons, gravat a València; i els se-
lectors i selectores de Ganjani-
ghts, amb ritmes jamaicans.

La darrera jornada del dissab-
te, a parir de les 18.00 hores, 
arrencarà amb la música infanil 

del grup El Pot Peit, que estrena 
la gira i Vull cantar i vull ballar, un 
espectacle dinàmic i paricipa-
iu que combina música, itelles, 
teatre i humor. I els grans prota-
gonistes seran Doctor Prats, que 
arriben de nou al Paupaterres 
amb nou material sota el braç, 
especialment el seu actual sin-

gle Massa bé, on coninuen evo-
lucionant el seu mesissatge; i el 
trio de Barcelona Els Amics de les 
Arts, que oferiran en viu els te-
mes del seu cinquè treball d’es-
tudi, El senyal que esperaves. La 
vetllada es completarà amb Trio 
Kumbia, una colla d’amics units 
per la diversió i la faràndula.

La vuitena edició del Circ Picat - 

Fesival de Circ i Arts en Viu d’Al-
picat va celebrar ahir la segona 
jornada, després de l’espectacle 
inaugural del dijous a la nit, Bye, 

bye, confei, de la companyia 
lleidatana La Baldufa. Els prota-
gonistes del dia van ser Les Cícli-
ques, amb l’espectacle de dansa 
i itelles Tabula; Cactusoup, amb 
el seu Art urbà, que també ofe-
riexen avui; i Vaivén Circo, amb 
l’espectacle de malabars, acrobà-
cies i equilibris, Esencial, que van 
fer gaudir els assistents.

A més, també es va fer al 
llarg del maí, a la sala La Unió, 
el col·loqui Programar a pobla-

cions peites o com converir la 
perifèria en centre. Es tractava 
d’una trobada professional que 

forma part del Circuit Nòmada, 
una iniciaiva que s’emmarca dins 
la col·laboració entre FiraTàrrega 
i Circ Picat. Moderat per Marga-
rida Troguet, impulsora lleidata-
na de coninguts, comissariats i 
acompanyaments escènics i vice-
presidenta del CoNCA, el col·lo-
qui va comptar amb la paricipa-
ció de Jordi Escuer, director de 

Circ Picat, Àngels Carulla, regido-
ra de cultura de Vilanova de Be-
llpuig, i  Rut Marínez, directora 
del Dansàneu. La jornada d’avui 
començarà al migdia (12.00 ho-

res) amb els espectacles de les 
companyies Tres som Dos i El Si-
dral i per la tarda actuaran Farrés 
Brothers, Cactusoup, Mago Ly-
nch, Trocos Lucos i UpArte. Diu-

menge inalitzarà la gran festa del 
circ a les terres lleidatanes, que 
comptarà amb un total de dis-
set espectacles a càrrec de tretze 
companyies.

Alpicat encara un cap de 
setmana ple de circ amb el 
gruix del 8è ‘Circ Picat’

Ahir va 
celebrar-se 

una trobada 
professional

FOTO: Núria García / Cactusoup, amb el seu ‘Art urbà’ va obrir ahir la jornada de tarda

FOTO: Marta Riera / Els Amics de les Arts presentaran el cinquè disc

Per primera vegada, l’entra-
da serà de pagament per a to-
thom (al preu de 10 euros /dia), 
tot i que, explica l’organització, 
“mantenint els valors fona-
mentals del Paupaterres: una 
cultura musical sense barreres, 
transversal, familiar i a l’abast 
de tothom”. Una altra novetat 
és l’aplicació dels protocols de 
seguretat sanitària, que obli-
garan a limitar l’aforament. Els 
espectadors, a més, roman-

dran asseguts i caldrà fer reser-
va prèvia. D’altra banda, la 23a 
edició del Paupaterres tancarà 
una etapa del fesival, caracte-
ritzada pel seu gran format, i se 
cercaran noves fórmules que 
garanteixin la viabilitat del pro-
jecte mantenint alhora el seu 
caràcter referencial. Organitzat 
per l’Associació Paupaterres i la 
Regidoria de Cultura, el Paupa-
terres forma part de la Xarxa de 
Fesivals Musicals de Catalunya.

Entrades de pagament per 
a tothom per primer cop
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