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ElComentari Pep Blay

Podia haver triat qualsevol
racó de món, però va optar
per Poboleda. Manu Chao és

en aquests moments una estrella
de masses; de fet, mig Europa se’l
voldria rifar per aconseguir un dels
seus concerts, i també Llatinoamè-
rica. Des de Mèxic fins a la Patagò-
nia, l’exlíder de Mano Negra és
molt més que un cantant, és també
l’home dels missatges, el que sem-
pre estira les orelles com un corcó
als que no volen adonar-se del que

L’exemple Manu Chao

passa al món que ens envolta, en
aquest altre món que ens fa mal als
ulls per les misèries i les injustícies
socials. La seva filosofia no és la
d’un simple líder antiglobalitzador;
com més madura més s’acosta al
pensador que reflexiona sobre vi-
da, temps, poble, carrer, el jo, els al-
tres. El seu llenguatge no és gens
bel·ligerant: és música, sense radi-
calismes, ritmes festius d’arrels he-
terogènies que conviden a ballar.
Transmet alegria i esperança, el

millor remei per fer front al món.
Ara que acaba de publicar el seu

nou àlbum, La radiolina, tan espe-
rat per centenars de milers de se-
guidors de tot el món, Manu Chao
ha triat per presentar-lo un petit
poble del nostre Priorat: Poboleda,
davant mil joves d’una de les co-
marques més boniques i alhora
menys tingudes en compte des de
la Catalunya barcelonina. Aquest
gest és un exemple de llibertat.
Manu Chao fa el que vol com a ar-

tista, més enllà dels diners. El seu
és un exercici de coherència ideo-
lògica i d’actitud honesta.

Tot i així, encara hi ha crítics en
el món musical i en els sectors con-
traculturals que no volen creure en
la seva autenticitat. Diuen que ven
la seva imatge. Allà la seva consci-
ència. Potser els fa mal comprovar
que, mentre n’hi ha que no miren
més enllà del seu melic, encara hi
ha qui intenta canviar, ni que sigui
una mica, el nostre món.

El seu llenguatge no
és gens bel·ligerant:
és música, sense
radicalismes, ritmes
festius d’arrels
heterogènies

ElBrossaEspai
Escènicvol
créixerenla
intimitat

Andreu Gomila
BARCELONA

El 3 de desembre vinent el
Brossa Espai Escènic farà
deu anys. Una dècada de fi-
delitat a uns principis (recu-
peració de les avantguardes
i de la dramatúrgia poètica)
quehanservitperconsolidar
un escenari ben necessari. El
seu director, Hermann Bon-
nín, diu estar satisfet del
temps transcorregut, tot i
que també sap que “per so-
breviure” han de créixer.
“Hem de passar de les 60 bu-
taques actuals a unes 120. Si
no, la nostra subsistència
està amenaçada”, ens diu.

Ells, però, volen fer-se
grans d’una manera orde-
nada. “Volem seguir sent fi-
dels a aquest tipus d’oferta
íntima: no volem competir
ni amb el teatre comercial
ni amb el públic”, afirma
Bonnín. Els agradaria que-
dar-se al mateix barri, entre
el Born i Sant Pere, i, somi-
ant encara, a la mateixa
plaça Allada Vermell.

Aquesta temporada serà
especial. L’Espai produirà
tres espectacles: La sorra i
l’acadèmia, del poeta que va
fer possible l’escenari, Joan
Brossa; El mariner, de Fer-
nando Pessoa; i Dos de dos,
l’última peça d’Albert Mes-
tres. Tres muntatges que de-
mostrenlafidelitatdel teatre
als seus principis. De Brossa,
coincidint amb el desè ani-
versari del seu traspàs, que
serà el 2008, també mostra-
ran El gran Fracarolli. L’any
teatral, però, l’obriran el 12
de setembre amb Ojos ver-
des, de Miguel de Molina,
una peça “fresca i jove”, se-
gons Bonnín, tot i tenir més
de 70 anys. Aquesta obra
gaudirà d’una rèplica pro-
funda més tard amb Llanto
por Ignacio Sánchez Mejía,
de Federico García Lorca, la
dramatització d’un dels poe-
mes més impressionants de
la lírica del segle XX. ■

Caminarper laparet
LacompanyiaDeambulantsobre laprimeraFiradeTeatredeTàrrega
deJordiColominasdavant lamiradaatentade3.500persones

Teresa Bruna
TÀRREGA

Envoltats d’unes 3.500 per-
sones la companyia de dansa
aèria Deambulants va inau-
gurar ahir oficialment la 27a
edició de la Fira Tàrrega Tea-
tre al Carrer, la primera de
Jordi Colominas com a di-
rector artístic, per qui la pre-
sència catalana és una “de-
claraciódeprincipis”.Ambla
complicitat de la nit, els 14
espectaculars contenidors
metàl·lics de colors que ser-
veixen d’escenografia a l’es-
pectacle TIR, s’alçaven ma-
jestuosos al solar de l’avingu-

da Tarradellas, reservat ja
per a muntatges d’aquestes
característiques. Llum, mú-
sica, fum, foc i algun petard
contribuïen a crear una at-
mosfera rotundament con-
temporàniasota lesestrelles.
Deambulants són sis balla-
rins-acròbates i dos músics.
Ells primers deambulen lite-
ralment pels contenidors, en
un efecte de caminada verti-
cal gràcies als cables que els
subjecten i al domini del cos.
Els músics interpreten en di-
recte guitarra i percussió
sobre les composicions elec-
tròniques pregravadesd’una
potent música disco com-

posta expressament per
Zésar Martínez. Per reforçar
l’efecte, al darrere d’ells hi ha
la bola discotequera dels mi-
rallets, donant voltes.

Deambulants combinen
el circ amb la música en di-
recte, la dansa, la poesia vi-
sual i una treballada acrobà-
cia. L’argument de TIR gira
a l’entorn del nomadisme i
dels trasllats, fugint del se-
dentarisme. Alguns dels
contenidors són com llars
que obren les portes per aco-
llir els extravagants viatgers.
Aquesta “aposta de risc” res-
pon als plantejaments que
s’han marcat: “És un espec-

tacle català, de carrer, d’una
companyia a la qual volem
donar impuls per ajudar-la a
créixer”, diu Colominas.

El primer dia
Abans, però, van passar més
coses. A primeres hores de la
tarda la ciutat estava tran-
quil·la. La cita era a l’Ajunta-
ment, amb les autoritats,
que ens esperaven. Després
dels parlaments de l’alcalde
de Tàrrega i de tots els polí-
tics de torn, el conseller Tres-
serrasvaservirelprotocolde
la inauguració. Entre d’altres
paraules, va fer broma sobre
elcanviquehaexperimentat

la fira des dels seus inicis,
“quan érem tan joves i la
vèiem com un espai per a la
diversió i la promiscuïtat.
Ara ja no cal, la promiscuïtat
té moltes més oportunitats.
Ara necessitem una nova
cultura nacional popular no
exempta de diversió”.

Tàrrega té nous projectes
i noves tendències per mos-
trar, una allau de professio-
nals que fan que tot funcioni
i molt de prestigi com a mer-
cat, però també és i serà, es-
perem-ho, un punt de troba-
da festiu per als que, al final,
són els destinataris de tot
aquest esforç: el públic. ■

Deambulants representa l’“aposta de risc” que pretén marcar el nou director de la Fira de Tàrrega ■ MARTHA VILA


