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La Fira de Tàrrega tanca amb
el carrer com a protagonista

TEATRE 3 BALANÇ

b

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
TÀRREGA

Les més de
130 representacions
gratuïtes van omplir
els carrers i les places

E
l carrer ha estat el gran pro-
tagonista de la 27a edició
de la Fira de Teatre de Tàrre-
ga, que es va clausurar ahir.

En un primer balanç ofert a mitja
tarda, la direcció del certamen el va
qualificar de «molt positiu». Jordi
Colominas, que aquest any assumia
la seva primera direcció de la Fira,
va destacar la creativitat i la gran fes-
ta de les arts escèniques viscudes du-
rant quatre dies a Tàrrega.

La Fira va exhibir 230 representa-
cions, al marge de les actuacions im-
provisades per artistes de tota mena.
En total es van esgotar les entrades
de 31 sessions de pagament i es van
comptabilitzar 844 programadors,
446 procedents de Catalunya. Comp-
tant la previsió de venda d’entrades
fins ahir a la nit, la Fira va estimar
en unes 13.000 les localitats venudes
(un 65,40% de l’aforament de paga-
ment disponible); 14 companyies
van esgotar les seves entrades i dis-
sabte ho van fer totes les sessions de
nit.

DISSABTE MULTITUDINARI / La jornada
de dissabte va resultar espectacular
per l’enorme afluència de públic. Els
espectacles celebrats al carrer, al-
guns itinerants i uns altres en espais
delimitats pels espectadors, van re-
gistrar rècords d’assistència i les sor-
preses van estar a l’ordre del dia. En-
cara que la Fira no va donar xifres
d’assistència de públic, cosa pràcti-
cament impossible de concretar en
una ciutat que es converteix en un
continu anar i venir de persones de
totes les edats i per tots els carrers,
no és aventurat xifrar, després de
més de 26 anys vivint en directe

aquesta manifestació, en unes
50.000 persones les que hi van assis-
tir aquest dissabte.

Set músics uniformats (color ro-
sa) –Compagnie Midi 12 (França)–
van recórrer els carrers de Tàrrega
omplint-los de músiques, ritmes i
humor, formant una fanfàrria molt
especial. Un públic nombrós els se-
guia cantant i ballant i integrant-se
en el joc que li proposaven. Els es-
pectacles itinerants han tingut pro-
tagonisme en aquesta Fira, amb més
de 130 representacions que no eren
de pagament, i han contribuït a fer
del carrer un dels protagonistes de
la Fira.

Va funcionar molt bé Roseland
Musical, que va arribar a la plaça Ma-
jor per recrear des d’un immens es-
cenari inflable un dia d’activitats en
un hotel de luxe: des del bufet fins a
la discoteca, passant per una funció
de titelles i una altra de bingo. Músi-
ques, cançons, dansa i humor coin-
cideixen en el nou espectacle de la
coneguda companyia catalana, pen-
sat especialment per al carrer.H

RAMON GABRIEL

33 A cuadros, de la companyia Vagalume. Unes 50.000 persones van assistir dissabte a la cita de Tàrrega.

Una bellíssima
‘Alma Candela’

33 Per molts l’espectacle d’a-
questa Fira haurà estat Alma
Candela, a càrrec de la compa-
nyia de carrer castellanolleone-
sa Alkimia 130, representat dis-
sabte a la nit a l’esplanada de
l’avinguda de Tarradellas. Una
obra bellíssima, protagonitzada
pel foc i la música (en directe) i
ballada per nou actors. Músi-
ques de tango i de violins, músi-
ques romàntiques italianes eren
el suport sonor per a uns actors
que lluïen un vestuari llampant i
que ballaven i jugaven amb tor-
xes i altres elements de foc. I al
final, una espectacular foguera a
l’estil de la nit de Sant Joan.
Muntatge emocionant, que va
ser fortament ovacionat per mi-
lers de persones.
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