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Els targarins es van des-
pertar ahir amb les cabò-
ries pròpies d’un dijous la-
boral. Però a mitja tarda el
moviment dels carrers in-
dicava que, efectivament,
no era un dia qualsevol. Ni
per la quantitat d’agents
policials (el responsable
d’un bar es queixava per-
què li havien posat «targe-
ta groga» per haver sobre-
passat el límit permès per a
la terrassa), ni per la quan-
titat de gent (un avi remu-
gava en veure passar un
grup de joves amb rastes i
pantalons amples de cotó,
perquè «només vénen al
poble a passejar els gos-
sos), ni, sobretot, per la
gran festa del teatre que
començava a caldejar els
carrers. Després d’algun
tast de bon pair, com ara la
faula Protomembrana,

d’un Marcel·lí Antúnez
més interactiu i aplicat en
les noves tecnologies que
mai, el clímax arribava
amb Deambulants, la
companyia responsable de
l’espectacle inaugural de
la 27a edició de la fira de
Tàrrega, TIR. La música
en directe dominada per
les percussions i una enve-
jable agilitat dels actors-
ballarins-escaladors, que
s’enfilaven pels conteni-
dors i gosaven caminar en
la verticalitat, donaven
una gran plasticitat a les
coreografies de TIR. Les
cinc setmanes de residèn-
cia de la companyia De-
ambulants a Tàrrega arri-
baven al punt culminant
amb la presentació
d’aquest espectacle de
dansa aèria que parla del
nomadisme com a forma

de vida. Els protagonistes
són viatgers que cons-
trueixen mons alternatius i
autosuficients. Ajudant-se
amb cordes i material
d’escalada per a subjectar-
se, i enfilant-se també so-
bre algun trapezi i corda
fluixa, els actors van oferir
un espectacle de gran im-
pacte visual i de ritmes, so-
vint, frenètics. A més de
Deambulants, la fira acull
fins diumenge, i dins la
programació oficial, les
darreres propostes d’una
seixantena de companyies
nacionals i internacionals,
a més de l’estrena de dos
muntatges que la fira pro-
mou com a coproductor:
l’artista polifacètic Kiku
Mistu, arribat de la Conca
de Barberà, que hi presen-
ta Històries per a homes i
dones bons, un muntatge

de petit format basat en
l’antiga tradició de lectura
de contes escenificats amb
la tècnica de les ombres xi-
neses, que l’artista explica
dins d’una khaima i ser-
vint te als espectadors; i la
companyia d’animació
Fadunito (lleidatans habi-
tuals a la fira) amb l’obra
3G. El nou director de la
fira, Jordi Colominas, ha
volgut potenciar la presèn-
cia d’espectacles a l’aire
lliure. De fet, enguany es
multiplica el nombre de
funcions al carrer i s’ha re-
duït el de les sales. Sobre-
surten propostes com ara
les de la companyia Dakar,
que a partir d’aquesta tar-
da (18 h) transportarà amb
autocar els espectadors fo-
ra de la ciutat per mostrar
una obra sense text ni ban-
da sonora.

Tàrrega s’enfila per les parets
Deambulants protagonitza l’espectacle inaugural de la 27a fira

La companyia Deambulants, ahir, a l’espectacle inaugural de la fira de Tàrrega. / EFE/ ANA GIRON

� Després de cinc setmanes d’assa-
jos a Tàrrega sobre una paret de con-
tenidors de mercaderies, els balla-
rins aeris de la companyia Deambu-

CARINA FILELLA / Tàrrega lants van fer posar la mirada al cel al
públic que els va acompanyar en
l’espectacle inaugural de la 27a edi-
ció de la Fira de Tàrrega, un certa-
men que fins diumenge proposa una

seixantena d’espectacles en la pro-
gramació oficial i que disposa de
més de 800 programadors a la recer-
ca de nous muntatges teatrals per in-
cloure a l’agenda.

� Després que amb la pro-
jecció del film de José
Luis Guerín deixés de ban-
da les produccions nord-
americanes, la Mostra de
Venècia va reprendre ahir
el fil del cinema d’autor
amb les projeccions de les
darreres pel·lícules de
Johnnie To i Peter Greena-
way.

El primer, juntament
amb Wai Ca Fai, va pre-

sentar Mad detective, que
segueix la línia de cinema
policíac dels seus films an-
teriors, amb escenes de
gran violència, i és proba-
ble que amb aquest treball
es mantingui com un di-
rector adorat pels iniciats
en la seva filmografia. La
pel·lícula narra la història
d’un detectiu expulsat del
cos per la seva esquizofrè-
nia, malaltia que, tanma-
teix, li permet resoldre els

casos, gràcies a les seves
facultats per veure si les
persones tenen dimonis al
costat.

Greenaway va veure
com Nightwatching va ser
molt ben rebuda. La pel·lí-
cula ensenya, a través de la
concepció de la Ronda de
Nit, la vida de Rembrandt,
encarnat per Martin Free-
man. La pel·lícula també
revela els símbols del qua-
dre, una acusació d’assas-

sinat contra els que hi apa-
reixen i una denúncia con-
tra una societat corrupta
que tolerava a més l’abús
de menors.

També ahir, fora de con-
curs, es va projectar a l’ai-
re lliure Nocturna, el film
d’animació dels catalans
Adrià García i Víctor Mal-
donado sobre un nen que
venç les seves pors endin-
sant-se en el món màgic de
la nit.

Peter Greenaway i Johnnie To reprenen
el fil del cinema d’autor a Venècia
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� Poussin, un dels mes-
tres de la pintura francesa
del segle XVII, creia que
el dibuix contenia l’esperit
sencer del quadre. Però el
cert és que el dibuix no ha
tingut mai la mateixa con-
sideració que la pintura. Sí
la té per al col·leccionista
Louis-Antoine Prat, ànima
del millor fons especialit-
zat en dibuix francès, des
del XVII fins al XIX, que
s’exposa a partir d’avui i
fins al 9 de desembre a
Caixafòrum. Passió pel di-
buix. De Poussin a Cézan-
ne. Obres mestres de la
col·lecció Prat obre la no-
va temporada artística de
Barcelona. Suposa, a més,
l’estrena del nou director
de l’àrea de cultura de la
Fundació «la Caixa», Ig-
nasi Miró, que substitueix
Joan Cejudo.

«El dibuix segueix sent
difícil per al públic. Es re-
sisteix a descobrir-lo. I és
una pena perquè a través
d’un dibuix entens més la
pintura», emfasitza el co-
missari, Pierre Rosenberg.
La col·lecció Prat es llueix
a Barcelona amb un cente-
nar de dibuixos. De Pous-
sin a Cézanne, amb peces
precioses de Daumier, De-
gas, Delacroix, Fragonard,
Ingres, Manet, Millet, Mo-
reau, Seurat i Watteau, en-
tre d’altres, fins i tot d’ar-
tistes poc coneguts, me-
nors per certs crítics.

«A mitjan anys 70 vaig
heretar del meu pare una
casa a Niça. Me la vaig
vendre i vaig començar a
comprar dibuixos. Llavors
no eren gaire cars, al mer-
cat es trobaven meravelles
per no res», recorda Prat,

que revela els tres ingre-
dients bàsics per poder
crear una bona col·lecció
d’art: «Temps, diners i co-
neixement.» Els diners
són el que, cada cop més,
ha posat traves al col·lec-
cionista. «El mercat del di-
buix ha canviat moltíssim.
Sobretot, des que el museu
Getty va començar a com-
prar-ne. Abans, per les mi-
llors obres pagaves un mi-
lió d’euros. Ara, el preu
s’ha multiplicat per dos,
per tres, per quatre...».

D’aquí que Prat abans
comprava un o dos dibui-
xos a la setmana, i ara un o
dos a l’any: «Va arribar un
punt que vaig haver de
vendre una pila de dibui-
xos petits per comprar-ne
un de més important.» Per
poder comprar una valuo-
sa peça de Watteau, Dona
agenollada a la vora d’un
bressol (1715), Prat es va
vendre 100 dibuixos. Per
adquirir una obra de Boi-
lly, Retrats de setze homes
(1790- 1796), reproduïda
a la portada del catàleg de
la mostra de Caixafòrum,
va haver de donar a canvi
un fons de dibuixos del se-
gle XX de la seva mare.

Un Cézanne de somni
Un dels grans al·licients de
la col·lecció Prat és que
molts dibuixos són prepa-
ratoris d’obres pictòriques
cèlebres. A Caixafòrum
s’exposen quatre pintures
encarades amb els seus di-
buixos. Hi ha una pintura
vibrant de Cézanne, Els
grans arbres (1904), pro-
cedent de la National Ga-
llery of Scotland, que difí-
cilment acostuma a sortir
mai a fora.

Caixafòrum ressegueix
la història de l’art francès

amb 100 dibuixos
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Un dibuix de Prud’hon, creat a principi del XIX. / ANDREU PUIG


