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Tàrrega oferirà 92 muntatges i millora les infraestructures 

La companyia francesa Malibar inaugurarà la Fira el 9 de setembre

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER

La 24a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega, que se celebrarà entre el 9 i el 12 de setembre,
acollirà un total de 85 companyies i 92 espectacles de teatre, dansa, circ, música i altres manifestacions
parateatrals, de les quals 20 seran estrenes absolutes.

Tant Llorenç Corbella, director de la Fira, com Joan Amézaga, alcalde de Tàrrega, van insistir ahir en el
fet que, "superada la síndrome dels rècords d'assistència i espectacles, és el moment d'abocar-
se a la millora de les infraestructures i a donar més facilitats a públic i professionals". La Fira es
vol moure en la frontera de les 80 companyies. Aquest any s'oferiran 103 funcions en sales i 221 al
carrer.

Assumpta Bailac, directora general de Promoció Cultural de la Generalitat, es va afegir a la idea de no
buscar rècords i millorar les infraestructures. Així mateix, Bailac va dir que és necessari augmentar el
nombre de coproduccions (aquest any són 4) i el nombre d'estrenes de cara a l'any que ve, en què es
commemorarà el 25 aniversari de la Fira. Per una altra part, Bailac va assegurar que al setembre
explicarà la política teatral que es vol impulsar des del Departament de Cultura.

La Fira s'inaugurarà dijous que ve amb l'espectacle de carrer de gran format Helios II, de la companyia
francesa Malibar, presidit per una mantis religiosa d'uns 24 metres. L'obra, que acaba amb una explosió
pirotècnica, incorpora música en directe.

DIRECTORS CONVIDATS
Un dels projectes que aquest any es posa en marxa és el del Director convidat, i en què diversos
creadors han de presentar una proposta específica per a l'esdeveniment. Els artistes convidats són el
director Xavier Albertí i el pianista Carles Santos, que presentaran una cantata popular i un singular
concert de clausura, respectivament.

Entre l'àmplia oferta destaquen la nova proposta artística de Jar Teatre El cant de la sirena, de Manuel
Veiga, obra guanyadora del primer Premi de Teatre Manuel de Pedrolo, promogut per l'Ajuntament de
Tàrrega, i Asesinos anónimos, pel Teatre Arca. Totes dues obres s'estrenaran després a Barcelona.
Dos muntatges més que es veuran a Tàrrega i que ja tenen teatre a Barcelona són Dinamita, una
adaptació de Tricicle de la seva pròpia sèrie televisiva, i L'Evangeli segons Carles Flavià, que aniran al
Teatre Victòria i a la Sala Muntaner, respectivament.

Lleida, Euskadi, Andalusia i les Balears tindran espais propis, en què es presentaran les seves
companyies. Els espectacles de circ Grottesco i La cucina dell'arte s'escenificaran a les carpes de Monti
& Cia. i David & Danny Ronaldo.

Els responsables de la Fira de Tàrrega van destacar les importants millores introduïdes a la zona
d'acampada, que oferirà més serveis i prestacions als usuaris. El lloc, d'uns 75.000 metres quadrats,
estarà tancat i amb un control d'accés. Els campistes pagaran 10 euros per plantar la tenda durant els
quatre dies i tindran diversos descomptes en les entrades dels espectacles de pagament.
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Una imatge de l'espectacle de Jar Teatre.
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