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La ciutat magnífica; espais
petits que s’omplen de
gent seguint les històries
que s’hi conten: hi ha mà-
gia, dolor, alegria, l’espe-
rança i la reivindicació, el
circ i els pallassos, la músi-
ca, animals ficticis i d’al-
tres no tant. Aquí tot sem-
bla que segueix una nor-
ma: tots som teatre. El pú-
blic s’hi llança a cor què
vols, participa, assumint
qualsevol improvisació.
Gent i amabilitat a les por-
tes, quantitat i qualitat de
representacions, quadres
escènics que ho omplen
tot. Però, què és Tàrrega?
Tàrrega és la ciutat teatre,
és Europa, una immensa
escenografia amb molts i
petits espais per on la vida
de ficció vessa el seu rere-
fons.

11 hores: plaça dels Co-
mediants. L’escenari, un
esquitx: un cercle, petites
gàbies de fusta al fons.
Bruitquicourt mostra el
seu original espectacle El
domador de sons. Una de-
lícia per a tothom, però els
més petits encara s’hi pe-
ten. Hi ha un extravagant i
maldestre domador, els
seus animals li fugen, fan
el que volen. Kiki, el seu
lleó ferotge i burleta, sem-
bla que l’ensinistra a ell; la
mosca, el cavall pròfug i el
dofí se’n riuen constant-
ment. Original proposta en
què la imaginació crea un
món formidable més enllà
del sonor. Fantàstic, el
clown, improvisador sagaç
i divertidíssim, molt ben
acompanyat per un suport
tècnic resolutiu. Una petita
delícia.

12 hores: plaça Major.
El carrer que vessa de gent.
Apareixen set personatges
de l’edat mitjana, van en
processó, entonen cants
corals i sons guturals inin-
tel·ligibles. Ana Monro
Theater presenta l’Ase
d’or, una fauna en què un
jove deixa casa seva per
anar a buscar aventures,

però el món se li mostra a
través d’esdeveniments
cruels i humiliants. Unes
bruixes converteixen Apu-
leius en ase, l’ase es troba
uns bandolers, etc. Humor
matusser, broma basta, pe-
rò amb gran força i ener-
gia. Teatre pur d’actors,
que implica un públic en-
cantat.

13 hores: poliesportiu
municipal. Espai tancat,
ple de gom a gom. Titzina
Teatro mostren el seu nou
treball Exitus. Un dels mi-
llors espectacles de la fira,
de gran rigor i seriositat,
amb un humor negre intel-
ligent i just, mesurat per
una dramatúrgia molt bona
i gairebé perfecta. L’única
pega, un temps excessiu en
algunes escenes. Dit això,
la mesura i la perfecció.
Bravo!

17 hores: parc de Sant
Eloi. Blanc! Una proposta
diferent que recorre els jar-

dins. Un recorregut que
convida a relaxar-se. Efí-
mer desperta Lo monstre,
un enorme drac titella de
4 metres que es desvetlla
d’una llarga letargia. La se-
va vida sembla tan propera
que és una mera projecció
humana. Klangwelten és
una mena de guru del so. A
unes passes apareixen les
bessones que formen el
duo Ttukunak, el seu con-
cert s’anomena Txalaparta
i es compon d’un delicat
joc visual contraposat a la
duresa del so basc, un con-
trast de grat que sorprèn.
També el Trio Francolí,
amb el seu concert itine-
rant, deixa sentir la seva
veu, música tradicional vi-
gorosa, flabiols i metalls.
Théâtre de la Tourpine i el
seu carrusel ecològic és
propulsat pels adults que
entaforen els seus marrecs
espantats damunt l’atrac-
ció. Tot és fet de fusta, ani-

mals mítics i llegendaris
fets escultura. Merel Kamp
proposa una acció més
aviat poètica, Ode, una as-
censió vertical i delicada
que sembla que fa d’un ar-
bre un estat permanent i na-
turalíssim de contacte. Més
arbres: Circo Delicia exe-
cuta Varis, acrobàcies aè-
ries buscant el to més bucò-
lic. Finalment, Man Drake /
Toméo Vergès amb el seu
taller performance de po-
llastres French chicken:
deu ballarins i deu pollas-
tres desplomats, agafats pel
coll, plasmen una coreo-
grafia surrealista.

19 hores: Teatre Ateneu.
Es-Puto Cabaret presenta
El espejo negro. Sens dubte
la cosa més estripada, mar-
rana, descarada i pornogrà-
fica del festival. Aquí el
llenguatge dels tous ado-
lescents queda com una
brometa de pàrvuls. L’es-
trella de l’espectacle és un

espantall transformista i
operadíssim que es penja el
nom de Mariana Travelo,
personatge procaç, exube-
rant, amb una llengua irre-
primible d’escurçó, descar-
nada, borratxa, porca i jo-
cosa. Un espectacle diver-
tit, desmesurat, en què so-
bra tot allò de reivindicatiu
i d’homenatge patriòtic.
Fantasia per una sola oca-
sió.

22.30 hores: Espai Fo-
ment. Un petit lloc al centre
de Tàrrega on un aparatós
artefacte mostra les seves
entranyes. Carabosse pre-
senta el seu teatre de vapor
Chez Cocotte. Un enginy
gegantí format per una cin-
quantena d’olles de pressió
posades al foc, vàlvules i
tot tipus de mecanismes in-
imaginables per escenifi-
car set esquetxos o quadres
onírics. Un jubilat bonifaci
i tronat amb el seu ajudant
incapaç de seguir-lo del tot.

Petits homenatges privats,
invents llunàtics i surrealis-
tes com el tren de l’amor,
compost per una olla i una
tetera que aconsegueix alli-
berar un globus encès a
l’espai o l’escopeta que tira
patates de l’hort. Un punt
de Jacques Tati; lentitud i
humor, un humor molt
francès, capaç d’irritar o
entusiasmar de la mateixa
manera. Entranyable i me-
ravellós.

23.30 hores: Poliespor-
tiu Municipal. Tennes y
Williams, el duo de còmics
amb un afer anomenat La
dura vida del actor, que bé
podria dur el títol explícit
de La dura vida del espec-
tador. Hora d’anar a dor-
mir.

Pel carrer, però, sona
l’estupenda banda Studio
Funky the Group amb el
seu fantàstic ritme Stron-
box, un deliri impactant.
Nit llarga.

La 29a edició de la fira de teatre al carrer compleix les expectatives d’oferta d’espectacles i la venda a programadors

Tàrrega: el teatre o la vida
QUIM ARMENGOL

El drac titella d’Efímer al parc de Sant Eloi, en una de les primeres sessions de la fira. / LAURA CORTÉS / ACN

● El balanç d’aquesta 29a
edició de Fira Tàrrega és
satisfactori tenint en
compte l’acollida recepti-
va que han tingut els es-
pectacles programats,
l’activitat professional
que ha tingut lloc al llarg
d’aquests quatre dies i
l’absència d’incidències
significatives. La fira de
teatre de Tàrrega ha om-
plert el 78% dels seients
tot i doblar l’oferta d’en-
trades per a aquests espec-
tacles. La fira reforça el
seu caràcter de mercat i de
marc idoni per a la presen-
tació de produccions, que
aquest any s’ha consolidat
amb la presència de com-
panyies, professionals i
institucions del Quebec.

● La idea primigènia era convertir la festa
major de la ciutat en una gran festa popu-
lar: implicar la gent i animar-los a partici-
par-hi, fer de la ciutat, i per uns dies, un

projecte cultural. Era l’any 1981 i li van
posar un títol genial: Fira del Teatre Tri-
fulques i Xim Xim al Carrer. A fe que avui
és un autèntic fenomen sociocultural únic
i ineludible, sempre que us agradin el tea-

tre, la música, el circ, la improvisació i la
gent. Enguany Fira Tàrrega sembla que ha
apostat per buscar espais més oberts, llocs
més allunyats del centre, més relaxats pe-
rò magnífics, com ara els jardins del parc

de Sant Eloi, l’espai Copacabana o el polí-
gon industrial Riambau. També l’humor
és un ens present que recorre la majoria
dels espectacles i fa còmplices la gent
amb la seva alegria innata.
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