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Teatre de carrer vs. teatre al carrer

Com dèiem ahir, el repte
que té al davant la Fira és
imposar-se al seu context.

Definides les línies mestres,
sembla que té un rumb ferma-
ment traçat: la internacionalit-
zació i l’estímul a la creació.
També dèiem que el risc que
l’amenaça consisteix en el seu
caràcter de plataforma medià-
tica puntual, cosa que podria
postergar el propòsit de pro-
jectar-se durant tot l’any. No
obstant, la formació del públic
en teatre de carrer —sens dub-
te, la gran assignatura pen-
dent— no hauria de quedar re-
duïda a una cultura imperso-
nal. L’ànima de la Fira es ma-
nifesta amb l’ocupació de l’es-
pai públic.A mesura que la pro-
jecció internacional del certa-
ment ha anat en augment, el
sinistre aparell cultural n’ha
vampiritzat el vigor: la figura
del programador (un nom que
ja delata la seua escassa huma-
nitat) ha desplaçat l’autèntic

protagonista, la comunitat. Els
espectacles de carrer, o de pla-
ça, o de pati han anat perdent
de vista l’esperit comunitari
que en el seu moment els va
il·luminar. El valor estètic, en-
coratjat per un comprensible
anhel de reconeixement ins-
titucional, s’ha anat imposant
al valor d’identitat. Com a es-
pai en comú, el carrer hauria
d’ajudar a aclarir en què fona-
mentem el concepte de comu-
nitat, a proposar un reconeixe-
ment de la nostra identitat co-

muna.Al contrari, el teatre de
carrer s’ha adulterat en teatre
al carrer, on el públic s’indi-
vidualitza en espectador a l’ai-
re lliure. La decadència irre-
versible del teatre va comen-
çar quan l’espectacle va que-

dar capturat en sales ensostra-
des, que enfosquien el pati de
butaques (noti’s que l’expres-
sió evita agafar com a referèn-
cia qui s’hi asseu) i que apai-
vagaven, al considerar-se de
pèssim gust, el clam del respec-
table. L’aburgesament del tea-
tre ha arribat als espais oberts,
potser perquè, en el fons, tam-
bé estan tancats. Han fet bai-
xar el cel sobre els nostres caps
i volem creure que hem cres-
cut. Costa saber si el que ha
canviat ha sigut el públic o l’ar-

tista, però és evident que el te-
atre sí que ho ha fet. Quina llàs-
tima que l’esperit original de
la Fira ja no es manifesti en el
sentit d’interpel·lar-nos sobre
la nostra identitat, encara que
sigui la nacional!

Els espectacles de carrer han anat perdent de vista
l’esperit comunitari que els va il·luminar
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‘Sink dancing’, dels britànics Lucid Productions, a la plaça Major.

CULTURA/ESPECTACLES

Programa

The Flying Tiritas. Presoners
del circ. 11.00 i 19.00 h. Espai La
Maleta. Gènere: circ. Gratuït.

Zoolar.Diversos. 11.00 i 17.00 h.
Espai Zoolar. Gènere: instal·lació.
Gratuït.

Lucid productions. Sink Dan-
cing. 11.00, 12.00 i 18.00 h. Pl.
Major. Gèn.: dansa-teatre. Gratis.

Xicana. Xicana. 11.45 h. Espai La
Maleta. Gènere: clown-màgia. 3
euros.

Planeta 15. La bola d’or. 11.45,
12.15, 12.45, 13.15, 17.45, 18.15,
18.45 i 19.15 h. El Molí-el Talla-
dell. Gènere: nov. dram. 18 euros.

WalterGaribotto. El Parc Gau-
dir. 12.00 h. Espai 23 Arts. Gène-
re: instal·lació. Gratuït.

Cia. Passabarret. Convictus.
12.00 h. Espai 23 Arts. Gènere:
circ. Gratuït.

Téatrede laToupine.Una va-
che de Manege. 12.00 h. Espai 23
Arts. Gènere: instal·lació. Gratuït.

Jordi Rocosa i Tutatis. Excèn-
trics Plàstics. 12.00 h. C. Migdia-
itinerant. Gènere: multi. Gratuït.

LaMov.Dos. 12.00 h. Pl. Nacions.
Gènere: dansa. Gratuït.

Projects inmovement. Has-
ta dónde. 12.00 h. Pl. dels Come-
diants. Gènere: dansa. 3 euros.

TeatroNiñoProletario. El Oli-
vo. 12.00 h. Local social Ateneu.
Gènere: teatre. 18 euros.

Trifaldó. ES3. 12.30 i 17.00 h. E.
La Maleta. Gènere: circ. Gratuït.

Cia. Fadunito. +75. 13.00 h. Pl.
Carme-itinerant. Gènere: carrer.
Gratuït.

PenélopeyAquiles. El botifarra.
13.15 h. Espai La Maleta. Gènere:
circ. 3 euros.

LaRueBarrée.Mario. 13.30 h. Es-

pai 23 Arts. Gènere: teatre visual.
Gratuït.

Alba Sarraute i Cia. Soy la otra
(La Diva). 18.00 i 21.00 h. Teatre Ate-
neu. Gènere: multi. 15 euros.

Ateneu Popular 9 Barris. Cir-
cumstàncies. 18.00 h. Espai Sant Jo-

sep. Gènere: dansa-circ. 15 euros.

MundoMandarina. Un Ramón
de mandarinas. 18.00 h. Espai La
Maleta. Gèn.: clown-màgia. 3 euros.

The Primitives. Timber. 18.00 h.
Espai 23 Arts. Gènere: teatre visual.
Gratuït.

Elsbotifanfarrons.Radiobotifan-
farrons. 18.00 h. Pl. Carme-itinerant.
Gènere: música. Gratuït.

Ipsilamba. Sagarra dit per Rosa
Maria Sardà. 18.00 i 21.00 h. Espai
Sant Josep. Gènere: teatre. 15 eur.

Reial CompanyiadeTeatrede
Catalunya. El guia. 18.00 i 20.00 h.
Museu Comarcal. Gènere: nov.
dram. 10 euros.

TeatroNecessario.Nuova Barbe-
ria Carloni. 18.00 i 21.00 h. Espai Re-
guer A. Gènere: teatre. 3 euros.

Cia. Mefisti Teatro. Elogio de la
cazadora. 18.00 i 21.00 h. Espai Ins-
titut. Gènere: humor. 15 euros.

El Negro y el Flaco, Nils F.
Müller, Jo Bithume, Gilles
RemyyTeatreDiadres. 18.00 h.
Espai ADGAE. Gènere: multi. 5 eu-
ros.

LauraKibel. Ves allà on et duguin
els peus. 19.00 h. Espai 23 Arts.
Gènere: teatre visual. Gratuït.

Intimoteatroitinerante. Pue-
den dejar lo que quieran. 19.00 h. Es-
pai Maria-Mercè Marçal. Gènere:
nov. dram. 18 euros.

Kubik. Cube. 19.00 h. Espai Fassi-
na. Gènere: dansa-teatre. Gratuït.

ProyectoD_ruses.Cîteaux. 19.00
h. Pl. Nacions. Gènere: dansa. Gra-

tuït.

Paki Paya. Shake, shake, shake!.
20.00 h. Espai 23 Arts. Gènere: circ.
Gratuït.

IncrepaciónDanza. Las salvajes.
20.00 h. Pl. Major. Gènere: dansa-
teatre. Gratuït.

Grup de Teatre Filagarsa. Be-
sa’m Kate. 20.30 h. Pol. Municipal B.
Gènere: teatre musical. 15 euros.

Cia. Vero Cendoya. Antagònics.
21.00 h. Pl. dels Comediants. Gène-
re: dansa-teatre. 3 euros.

La Patriótico Interesante. Ka-
dogo, niño soldado. 21.00 h. Espai
Hort del Barceloní. Gènere: teatre.
Gratuït.

NadineO’Garra.Amor en tiempos
de Ikea. 21.30 h. Espai 23 Arts. Gène-
re: dansa-circ. Gratuït.

Cia. La Industrial Teatrera.De
paso. 21.30 h. Pl. dels Àlbers. Gène-
re: clown. 3 euros.

El grup de Lleida La Baldufa celebra 15 anys amb ‘El príncep feliç’.

‘NetNietNiets’, del grup Tragic.
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Els Botifanfarrons, música i clown a ritme de swing al carrer Cervera.

X.S.


