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La Fira de Tàrrega abaixa el vol
CRÒNICA La mostra acusa la crisi amb un descens d’entrades i de públic respecte al 2010 

Amb la crisi no hi ha malabarismes 
possibles. Ni tan sols a Tàrrega, terri-
tori de virtuosos de l’equilibri i del 
més difícil encara. La fira d’arts escè-
niques va tancar ahir amb una signi-
ficativa baixada de venda d’entrades 
(10.000, mil menys que l’any passat, 
amb una mitjana del 60% d’ocupa-
ció) i dos objectius primordials a 
l’horitzó de la nova etapa iniciada 
sota la direcció de Jordi Duran: la 
internacionalització i el suport a la 
creació. «Aquest any ens hem obert 
a nous mercats, com el coreà. El meu 
desig principal és que Tàrrega sigui 
útil», va resumir Duran. Útil per cre-
ar, vendre i comprar.  
 Hi ha hagut escassos imprescin-
dibles en un menú amb poques sor-
preses, però alguns espectacles han 
volat alt. Com Los pájaros muertos de 
La Veronal, l’èxit més gran del labo-
ratori de creació impulsat per la Fi-
ra i un dels més destacats del progra-
ma. La jove companyia catalana, en 
col·laboració amb 15 intèrprets, va 
seduir el personal amb la seva dan-

dons els ballarins. També van re-
bre un bon bany de sol els aragone-
sos Lamov, que van presentar dues 
aplaudides coreografies, en una de 
les quals es va colar un gos a l’estil 
Jimmy Jam. 
 
FINESTRA A XILE / L’anomenada Vitri-
na iberoamericana va obrir les fines-
tres al teatre social xilè. Va agradar 
la contundent escenificació de La 
Patriótico Interesante: amb un dis-
curs visual potent i a ritme de rock 
denunciaven a Kadogo, niño soldado 
l’explotació dels nens com a carn de 
guerrilla i narcotràfic. 
 D’altra banda, els de Teatro Niño 
Proletario van obrir amb El olivo la 
porta al Xile més humil i desespe-

rançat. Van transformar el local Ate-
neu en el bar d’un poble perdut on 
uns quants personatges ofeguen les 
penes en alcohol. «Parlem en xilè i al-
gunes coses no les entendran», van 
avisar. 
 Després d’aquest trago d’hiper-
realisme (sense concessions a l’ho-
mogeneïtzació del llenguatge i a la 
galeria) convenia passar per la bar-
beria italiana de Teatre Necessario. 
Un desgavell. El millor final possible 
abans de tornar a la peluda realitat.  33 ‘Los pájaros muertos’ de La Veronal, un dels èxits d’aquesta edició.
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sa picassiana desplegada en el molt 
apropiat espai de la plaça dels Àl-
bers. Les campanades de l’església es 
van integrar de meravella en una co-
reografia-vetlla amb viudes i pinze-
llades de l’Espanya i la França que va 
viure Pablo Picasso. Encara que pocs 
van entendre la connexió amb el ge-
ni malagueny. Van sonar pasdobles, 
La marsellesa, el Bolero de Ravel i van 
aparèixer la Verge, Crist i els ocells 
morts del títol (al·lusiu al quadro del 
pintor). 
 El sol ha estat implacable, aquests 
dies, i va aigualir el gaudi dels dos in-
teressants recorreguts proposats pel 
parc de Sant Eloi. Els de Parking Sha-
kespeare van explicar el Somni d’una 
nit d’estiu, mentre que entre les vuit 
petites peces de Gravity hi havia des 
d’una original dansa irlandesa exe-
cutada amb la percussió de mans so-
bre una taula, fins als jocs gravitato-
ris en un llit elàstic, una roda o dos 
cossos en dansa. 
 La dansa –molta i bona aquest 
any– desafortunadament progra-
mada al migdia a l’aire lliure es va 
ressentir del cop de calor. L’exqui-
sit Hasta dónde, de Projects in Move-
ment, dirigit per l’israelià Sharon 
Fridman, es va quedar a mitges a 
risc que una insolació fes caure ro-

Van triomfar ‘Los 
pájaros muertos’ de 
La Veronal, ‘Plecs’ i 
els barbers italians de 
Teatro Necessario
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