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La manera més fàcil de trobar un habitatge

Si no troba 

l’habitatge, el

podem avisar quan 

el tinguem
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Una seixantena de compa-
nyies intervenen en el car-
tell oficial. Cal sumar-ne
una vintena més en els car-
tells de les empreses de
teatre al carrer (23 Arts,
Edúcats i Accés Teatre),
una iniciativa que manté la
fira per impulsar la col·la-
boració amb les producto-
res, per tercer any. La crea-
ció no convencional i la
catalana són dos directrius
que Colominas no ha vol-
gut abandonar. El director
artístic, que es va estrenar
l’any passat en el càrrec,
ha enfortit la seva aposta
per la creació de carrer i
per oferir a les companyies
de sala que puguin fer més
sessions i en millors con-
dicions (abans hi havia
molt poc temps de muntat-
ge i desmuntatge, cosa que
feia que hi hagués repre-
sentacions en què no es
podia afinar, per exemple,
en la il·luminació).

Si la companyia Efímer
(antics Voltaires) fa un ho-
menatge a l’estètica i la
tecnologia dels anys 80
amb Pop³, la Reial Com-
panyia de Teatre de Cata-
lunya idea un espectacle
en un espai gens conven-
cional (una carretera local)
en què retrata la vida de la
prostitució en una carrete-
ra. Kurva (puta, en polo-
nès) traslladarà el públic
en autocar als afores de
Tàrrega, i així repeteix la
fórmula de l’any passat a
Braakland. Més acollido-
ra, i a prop del teatre dels
sentits, és una altra pro-
posta minimalista (La ca-
ma) de Teatro en el aire:
els actors acotxaran l’es-

pectador en un llit. O el
passeig oníric que proposa
la companyia Carabosse al
municipi agregat a Tàrre-
ga, Talladell. En aquest in-
dret «de pessebre» (segons
paraules de Colominas)
l’espectador podrà passe-
jar en un ambient íntim il-
luminat amb uns 2.000
punts de foc i una música
que caldrà anar descobrint
pels racons. Una altra pro-
posta que es presenta in-
dispensable són les tres

hores de festa, música, ca-
baret i circ amb què
s’emula un casament zín-
gar. És la creació Le vrai-
faux mariage, de la com-
panyia francesa La Cara-
vane Passe.

Els artefactes són un al-
tre referent en la dramatúr-
gia de carrer actual. La
Baldufa estrenarà un drac
de mides considerables.
David Moreno tocarà en
un piano a sis metres de
terra mentre es projecten

imatges a la cua de l’ins-
trument. El Sidral estrena
un vaixell amb material de
rebuig. Dot Comedy crea
un laberint de jardí en què
tasses i teteres es perse-
gueixen. Osmosis Cie. (Al-
hambra container) balla
entorn d’uns contenidors
industrials i completen la
coreografia amb toros me-
cànics. Els alemanys
Bängditos Theater tornen
a Tàrrega amb un enginy
de llum, aigua i música que

recorda fonts artístiques
com la de Montjuïc.

La companyia lleidata-
na Xip Xap celebra el seu
25è aniversari amb una ex-
posició, un espectacle iti-
nerant i un muntatge, El
conte de la lletera (que ja
es va veure en la mostra
d’Igualada d’aquest mes
de maig). La Generalitat
també traslladarà el seu au-
tobús-exposició Teatre en
temps de guerra i revolu-
ció (1936-1939).

Tàrrega capgira el teatre al carrer
El director artístic, Jordi Colominas, potencia els nous llenguatges en una fira que atrau 750 professionals d’arreu del món

● La 28a edició de la Fira de Teatre al Car-
rer de Tàrrega, que se celebrarà de l’11 al
14 de setembre a la capital de l’Urgell, es
vol caracteritzar per la troballa de noves

● L’alcalde i president del
Patronat de la Fira Tàrre-
ga, Joan Amézaga, recor-
dava que la fira té un cons-
tant diàleg entre artistes i
ciutat. A mesura que la tro-
bada guanyava volada es
van abandonar les places
petites. Ara, la ciutat ja
s’urbanitza conscient
d’oferir bons espais trans-
formables en escenaris.
Enguany s’estrena l’Hort
del barceloní. A la parcel-
la hi havia molts horts i ja
es coneixia, popularment,
per aquest nom. Ara, amb
la fira, els creadors barce-
lonins i també els catalans
conrearan creació escèni-
ca amb la voluntat d’obrir
mercat arreu del món.

Amézaga remarca la la-
bor de l’oficina, oberta du-
rant tot l’any, que porta el
gerent, Pau Llacuna, i el
director, Colominas, a vi-
sitar festivals de teatre
d’arreu i des d’on troben
les complicitats per atrau-
re programadors. Els crea-
dors catalans, que en la dè-
cada dels anys 70 van ser
referència (sota la marca
de La Fura, Comediants o
La Cubana), ara viuen una
segona joventut. Festivals
anglesos han produït la
darrera creació de la com-
panyia de dansa d’arrel
folklòrica Factoria de
Mascaró que, evident-
ment, també es veurà a
Tàrrega.
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Membres de Mumusic circus van amenitzar la presentació de premsa ahir, al Departament de Cultura. / LLUÍS SERRAT

formes teatrals en espais no convencio-
nals. El circ, la dansa i la fusió de discipli-
nes, així com la creació de grans artefactes
són elements clau en el teatre de carrer
d’aquests anys. El director artístic, Jordi

Colominas, ha dissenyat un cartell amb
una seixantena de companyies, amb la in-
tenció de donar tot el suport possible a les
companyies catalanes perquè tirin enda-
vant projectes de gran format. L’exemple

més clar és la inauguració de la fira, acre-
ditada per 748 professionals (380 cata-
lans, 210 de l’estat i 158 d’estrangers), en
què uns lleidatans preparen un macroes-
pectacle amb Andy Warhol com a reclam.

La ciutat
estrena plaça
cèntrica: l’Hort
del barceloní

● El conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras, repeteix, edi-
ció rere edició, l’eficiència de la
Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega.
Ahir recomanava fer pedagogia als
mateixos artistes i gestors cultu-
rals. Les retallades dràstiques (que
ja s’han realitzat i les que es pre-
veuen en els propers pressupostos)
per fer front a la temuda crisi eco-
nòmica no han de castigar el De-
partament de Cultura. No pot ser
que es prioritzi seguretat, educació
o obres públiques a cultura: «En la
nova societat de la comunicació,
els laboratoris d’expressió de llen-
guatge són fonamentals perquè

s’impacta directament» en la po-
blació, sentencia el conseller.

Tresserras insisteix a fer peda-
gogia i no deixar-se convèncer que
els artistes són indisciplinats que
no treballen: «Tenen una altra dis-
ciplina, i no és cert que només vis-
quin a l’empara del sistema pú-
blic.» Un bon exemple és Tàrrega.
Les estadístiques que, anualment,
s’actualitzen demostren que el
86,1% dels programadors van fer
alguna contractació en l’edició an-
terior: el 18,5% van signar més de
set funcions. Per gèneres, els es-
pectacles més contractats són els
de carrer (31,1%), circ (17,9%) i

teatre de text (13,1%). Per aquest
motiu, tot i que Cultura ja ha patit
algunes restriccions econòmiques,
no ha reduït l’aposta per la fira, i hi
invertirà uns 750.000 euros, quasi
la meitat de la despesa prevista
(que és d’1,6 milions d’euros). La
Llotja, que s’ha ampliat, tindrà set-
ze estands més que l’any passat (en
tenia 60). Un 20% de les empreses
que demanaven espai se n’han
quedat sense. Tàrrega és un mercat
que funciona. El millor exemple, el
treball de Kamchatka, estrenat al
Poblenou el 2006 i vist a Tàrrega
l’any passat: aquest estiu han estat
22 dies fent actuacions en 5 països.

Eficiència, pedagogia i euros


