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El teatre pren Tàrrega
Avui divendres s’han programat 87 sessions. Destaca la inauguració oficial del certamen a les 9 del

vespre. Dimecres s’havien venut 2.679 entrades anticipades, més del doble respecte de l’any passat

X.S.

FiraTàrrega va donar el tret
de sortida ahir al tanca-
ment d’aquesta edició amb
un parell d’espectacles, The
blind, de la companyia po-
lonesa Teatr KTO, l’adapta-
ció de carrer en gran format
de la novel·la Assaig sobre
la ceguesa de José Sarama-
go, i un concert de La Troba
Kung-Fú al nou espai Onda-
ra Park. S’espera que avui
divendres sigui el primer
dia gros de la 34 edició del
certamen, ja que entre 2/4
d’11 del matí i les 12 de la nit
s’han programat un total de
87 sessions de diversos es-
pectacles. El punt clau de la
jornada arribarà a les 9 de
la nit amb la inauguració,
enguany amb un caràcter
especial ja que és la prime-
ra vegada en la història del
certamen que s’inaugura
amb una obra de producció
pròpia que està dirigida pel
xilè Ignacio Achurra. Es
tracta de La ira dels peixos.
L’organització espera om-
plir l’Hort del Barceloní
amb la seva “cirereta del
pastís”. El fet de coincidir en
divendres farà que hi hagi
més espectadors que quan
aquesta té lloc en dijous, ja
que s’uniran als habituals
tots aquells que arriben
amb transport públic per
gaudir d’un intens cap de
setmana d’arts escèniques.

Per demà dissabte hi ha
programades 102 represen-
tacions i per diumenge, una
vuitantena.

X.S.

‘Constructivo’. Obra de la Fundación Collado, que ja ha venut totes les entrades.

Procedents de Lleida en-
guany a FiraTàrrega es
podrà veure l’espectacle
d’animació Traps, dels
targarins Efímer, amb
tres dracs gegants con-
feccionats amb milers de
retalls de roba, i El mêtre,
espectacle de clown de

carrer de JAM, el projec-
te que Jaume Jové va ini-
ciar el 2010. A banda, per
primera vegada FiraTàr-
rega es converteix en co-
productora i això fa que
el certamen compti amb
més espectacles propis,
com la inauguració.

Accent lleidatà al certamen amb
les companyies Efímer i JAM

L’espectacle inaugural. És una producció de FiraTàrrega.

Pel que fa a les recomana-
cions d’aquesta edició, l’or-
ganització afirma que no
deixaran indiferents els es-
pectacles de les companyi-
es de Centreeuropa (Eslo-
vàquia, República Txeca,
Polònia i Hongria), les quals
aportaran 5 peces.

Com a dada interessant,
dir que a un dia d’aixecar el

teló de FiraTàrrega s’havi-
en exhaurit les entrades de
12 sessions de 6 espectacles,
un dels quals havia venut
totes les entrades disponi-
bles: Constructivo, de la
Fundación Collado. De for-
ma anticipada dimecres
s’havien venut 2.679 entra-
des, més del doble respec-
te de l’any passat.

El 70% dels espectacles són teatre de carrer.
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