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Tàrrega es vol convertir en un centre promotor d'arts escèniques

La Fira de Teatre al Carrer, que es va cloure ahir, registra un lleuger descens d'assistents però fa
un balanç positiu

Cesc Martínez. TÀRREGA

Ahir es va cloure la 24a edició de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega amb la presentació del
cartell de l'any vinent, obra de Carles Santos.
Les valoracions van destacar l'èxit en el compliment dels objectius. Entre ells hi havia el de facilitar les
condicions d'accés als espectacles per als professionals, motiu pel qual s'havien tancat alguns dels
recintes que altres anys eren oberts, per limitar-ne l'aforament i, a més, per millorar les infraestructures
de la zona d'acampada.

Per accedir al recinte d'acampada condicionat enguany calia pagar una entrada de deu euros que
donava dret a descomptes en alguns espectacles. L'acceptació d'aquesta mesura ha estat un altre èxit,
segons l'opinió de Llorenç Corbera, director de la Fira.

El que és segur que ha estat un èxit són les visites de professionals. A més de les 10.000 entrades
d'espectacles venudes -un retrocés relatiu, comptant que l'any passat van ser cinc dies de Fira-,
l'organització va lliurar 7.000 invitacions per als 641 professionals acreditats, unes xifres molt superiors a
les expectatives prèvies. Aquestes acreditacions corresponien a personal adscrit a un total de 325
entitats, 151 de les quals provinents de Catalunya, 108 de l'Estat espanyol i 66 d'estrangeres.

La consellera de Cultura, Caterina Mieras, va adoptar dos compromisos de futur. Per una banda, la
Generalitat farà un esforç especial de promoció de cara al 25è aniversari, fent atenció al passat de la
Fira i buscant una renovació que permeti un ampli horitzó de futur. En aquest sentit, el segon
compromís és el d'establir a Tàrrega un centre permanent de producció i promoció de les arts
escèniques, encara que a hores d'ara aquest projecte es troba en fase d'estudi. La consellera va indicar
algunes idees, que de fet no són noves: dotar la ciutat d'una infraestructura escènica que actualment no
té i un augment del pressupost.

A part, ahir al matí es va presentar el curs pilot de formació avançada i itinerant de les arts de carrer,
organitzat per Comediants i l'entitat francesa FAI AR. La primera fase del programa començarà les
pròximes setmanes a La Vinya, l'espai de creació de Comediants. Un dels objectius bàsics del projecte
és que els futurs creadors s'adonin que l'art de carrer es pot inspirar i s'ha d'inspirar en les tradicions i
els mites propis de cada país. És per això que hi col·laboren el teatròleg Francesc Massip, l'escenògraf
Juanjo Guillén, l'arquitecte Dani Freixa i el músic Carles Santos. Després de recordar que la cultura neix
i es fa al carrer, Font va indicar que en 24 anys la Fira ha aportat molt al país i que, en canvi, les
institucions no han estat a l'altura.

Carles Santos va agrair l'encàrrec d'elaborar el cartell de la 25a edició de la Fira: el disseny presenta un
piano de cua amb màscara al capdavant d'un paisatge de cotxes i furgonetes aparcats fins a l'horitzó.
Santos, amb aquesta imatge, llançava una pregunta estètica: ¿com seria el món si en lloc de tots
aquests cotxes fossin pianos de cua el que cobrís el terreny? El mateix Santos es va asseure al piano
per interpretar el seu Concert al Teatre de l'Ateneu a manera d'acte de clausura, i va recordar que ja a la
primera edició de la Fira havia portat a escena un altre concert de piano. No es podia tancar millor el
Festival. L'obra de Santos va bellugar moltes coses en l'interior d'un públic que omplia la platea i que va
saber apreciar les vibracions d'aquell piano magnífic. Per altra banda, encara es van poder veure alguns
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altres espectacles d'altíssima qualitat, com Mira'm, de la companyia mallorquina En Blanc, i Artefactes,
d'Albena Teatre. Això sense comptar algunes propostes fora de programa que són una part
imprescindible de la trobada.

Les fantasies sexuals
Mira'm, amb text i direcció de Biel Jordà, encara de manera valenta i honesta el món de les fantasies
sexuals i posa en primer pla els conflictes psicològics i les repressions que desemboquen en allò que
anomenem morbo. La posada en escena resulta àgil i la direcció fa convincent el treball de les dues
parelles actor-actriu. Artefactes, de José Antonio Portillo, interpretat per Vanessa Cano, és un
espectacle pensat per a infants entre 5 i 10 anys. En un càlid espai escènic circular envoltat de blanc, es
convida els espectadors a assaborir el gran potencial imaginatiu que contenen els llibres. Bona
interpretació, un text lingüísticament acurat i un plantejament pedagògic encertat fan d'aquest
espectacle una eina absolutament recomanable.
El director de la Fira, Llorenç Corbella, i el músic Carles
Santos
Laurent Sansen
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