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Gonzalo Pérez de Olaguer repassa les 25 edicions de la mostra teatral

Un llibre documenta la creació
i evolució de la Fira de Tàrrega

ARTS ESCÈNIQUES I ANIVERSARI

c

ELENA HEVIA
BARCELONA

«Sense risc no hi ha aven-
tura i sense aventura no hi

ha vida». Ho va dir Joan Font, líder
de Comediants, arran de la seva par-
ticipació en la primera edició de la
Fira de Tàrrega, sense saber llavors
què és el que passaria amb aquella
festa teatral en el futur. I així ho re-
corda Gonzalo Pérez de Olaguer en
el llibre que acaba de publicar, Fira
de Teatre al carrer. Tàrrega (La Magra-
na / RBA), en què repassa la tra-
jectòria de la mostra «d’una forma
exhaustiva però a la vegada ame-
na», amb profusió d’imatges docu-
mentals. Del volum se n’han fet
dues edicions bilingües, una en ca-
talà i anglès i una altra en castellà i
anglès.

«Allò que un dia va començar
com una idea per millorar i fer més
participativa la festa major dels tar-
garins s’ha convertit actualment en
una cita que inclou la pluralitat de
les arts escèniques i que és recone-
guda a tot Europa», valora el perio-
dista i crític, alhora que quantifica
l’afluència actual a la cita en uns
100.000 espectadors.

Pérez de Olaguer, crític d’EL PE-
RIÓDICO, ha estat un testimoni ex-
cepcional de les 25 edicions de la Fi-
ra de Tàrrega des dels seus inicis.
Considera que el seu no és un llibre
crític, tot i que és fàcil que en oca-

sions es filtrin opinions a través de
les seves pàgines: «He volgut, més
aviat, dirigir una mirada sociològi-
ca, que expliqui els canvis de la
programació i de la societat», afir-
ma, a la vegada que és conscient de
la inevitable subjectivitat i del fet
que li han quedat moltes coses al
pap. A més de les fotos de Pau Bar-
celó, Josep Gol, Jesús Vilamajó, Jau-
me Solé, Carme Calafell i Jaume
Maymó, entre altres, el volum tam-
bé inclou textos dels directors artís-
tics de la mostra, els presidents del
Patronat i de personatges destacats
com Joan Font, Manel Montañés i
Xavier Marcé.

q MÀGIA I PROFESSIONALITAT
Vint-i-cinc anys donen per a molt.
Per aquesta raó Pérez de Olaguer ha
dividit la petita història en quatre fa-
ses: a través d’aquestes es passa revis-
ta als inicis de la mostra (1981-1984),
la consolidació de la fira i el seu mo-
ment més dolç (1985-1990), la seva
expansió i la incipient conversió en
mercat de compravenda (1991-1998)
i realització, «aquell moment en què
la Fira comença a perdre màgia i es
fa més professional». El crític no
s’oblida dels moments més tensos i
conflictius de la Fira, quan l’any
1991 un grup de joves van provocar
aldarulls al centre de la ciutat i van
acabar destrossant una part de la
façana de l’Ajuntament.

A Tàrrega han estat molt més ha-

bituals els moments dolços, que en
la memòria del cronista teatral es re-
sumeixen en dues imatges. La visió
dels joves amb les motxilles a l’es-
quena arribant el dissabte al matí a
l’estació de tren o les reunions fami-
liars a les dues o les tres de la mati-
nada quan avis, pares i fills «com-

partien orxates i cacaolats», mentre
el ja desaparegut Joan Brossa es pas-
sejava pels carrers de la ciutat amb
una cadira a la mà. «La relació del
públic amb Tàrrega és una cosa es-
pecial que no es dóna de la mateixa
manera a cap altre festival del
món», sosté.< 33 El grup Vernisseurs, en la inauguració de la Fira l’any 2000.
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