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espectaclesexit 
DIVENDRES

2 DE SETEMBRE DEL 200558 el Periódico

El festival s’inaugura el dia 8 amb un cartell de 82 grups

La Fira de Tàrrega celebra
els 25 anys amb Comediants

TEATRE I FESTIVAL

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

Foc als 25! Dimonis, especta-
cle de Comediants, obrirà

dijous que ve la 25a edició de la Fira
de Teatre de Tàrrega, que ahir va ser
presentada oficialment. Caterina
Mieras, consellera de Cultura de la
Generalitat, va assegurar que aquest
certamen s’ha consolidat com «un
dels millors aparadors de teatre
imaginable». La Fira se celebrarà en-
tre els dies 8 i 11 d’aquest mes i reu-
nirà 82 companyies, que oferiran 87
espectacles i 218 funcions, 127 de
les quals són al carrer i 91, en sales
tancades. La Fira utilitzarà tres re-
correguts diferents per als especta-
cle itinerants.

Llorenç Corbella, director de la Fi-
ra, va destacar l’impuls donat a les
representacions al carrer i els actes i
exposicions commemoratius progra-
mats. La procedència de les compa-
nyies a la Fira es reparteix així: Cata-
lunya (48), Andalusia (4), Euskadi
(6), illes Balears (5), Madrid (5), País
Valencià (5), Galícia (4) i Múrcia (2).
De l’estranger arribaran 10 compa-
nyies i entre els països assistents hi
figuren l’Argentina, el Canadà, Itàlia
i Holanda. La programació conté 17
estrenes absolutes. Els programa-
dors i els gestors inscrits fins ahir
eren 670.

q ELS INICIS
La Fira va néixer en el moment
històric de «recuperació de lliber-
tats», va declarar l’alcalde accidental
de Tàrrega, Jaume Ramon, i va tenir
en Comediants un dels seus ele-
ments decisius. El grup que lidera
Joan Font va assumir l’organització
de les tres primeres cites. Aquest any
Comediants tindrà participació do-
ble. A més a més de l’espectacle
inaugural, concebut com un refe-
rent del mític muntatge de Dimo-
nis!, en què s’equilibren el foc i les
imatges d’aquest últim quart de se-
gle, el grup de Canet de Mar presen-
tarà un nou format de L’arbre de la
memòria, que va estrenar al Fòrum
2004. Aquest muntatge, que es repe-
tirà diverses vegades de divendres a
diumenge, acabarà amb una sèrie
de reconeixements a grups, artistes i
professionals que formen part de la
història d’aquest festival.

Entre els espectacles més esperats
de la Fira, que ocuparà 19 espais di-
ferents, hi figuren els de Vol.Ras,

Sèmola Teatre, Gog i Magog i el de
Toni Albà. El popular actor estre-
narà al Teatre Ateneu Protocol per a
camaleons, en què explica la inaugu-
ració d’un gran esdeveniment presi-
dit pel Rei i el director general de la
Unesco. En aquest mateix espai Jordi
Sabatés i Hausson presentaran Músi-
ca per a una il.lusió, un muntatge ba-
sat en una selecció de films del pio-
ner del cine Segundo Chomón.
També s’espera amb gran interès
l’espectacle de dansa contem-
porània Fora dels límits, coreografiat
per Ramon Oller i amb la presència
de Belén Maya i Rafaela Carrasco.

Els 25 anys de la Fira de Tàrrega
es commemoraran també amb l’edi-
ció al mes de desembre d’un llibre,
amb diverses exposicions de cartells
de Joan Brossa i fotografies i objectes
d’aquests cinc lustres i amb una
gran exposició sobre la història de
Comediants, a més a més d’un acte
que girarà al voltant de la figura del
periodista i crític Xavier Fàbregas
(1931-1985), un altre dels noms que
van fer possibles el naixement de la
Fira.<

33 Imatge d’una representació de Dimonis, de Comediants.

ARXIU / EFE

PROGRAMACIÓ

QUATRE GRANS
XOUS DE CARRERç

E l s c a n a d e n c s
Scrap Arts Music

presenten un muntatge musi-
cal amb instruments reciclats
que s’han trobat als voltants
de Vancouver i els britànics
Nofit State Circus, una pro-
ducció que va tr iomfar a
Edimburg i que s’ha comparat
amb els millors treballs del
Cirque du Soleil i del Cirque
Eloize. L’artista belga Joppe
Wouters protagonitza un xou
d’equilibrisme que recorrerà
Tàrrega, i la companyia dane-
sa Cantabile 2 representarà
una obra de Peter Hanke en
què no hi ha text i que situa
els personatges, sempre de
pas i que no es paren mai, al
centre d’una plaça d’una gran
ciutat.


