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Carregats amb màquines
inventades, maletes a
vessar de barrets i vestits,
plataformes giratòries i
un gosset, la companyia
Ondadurto Teatro s’ha
instal·lat a Tàrrega per
crear el que vol ser el seu
espectacle més ambiciós,
C’era una volta. Aquesta
companyia italiana és
una de les onze seleccio-
nades per participar en el
programa Suport a la
Creació de Fira Tàrrega.

Endegat fa tres anys, el
programa persegueix l’es-
tímul de les arts de carrer
a través de la formació, les
residències artístiques i
els laboratoris de creació.
És una aposta per la reno-
vació a través de projectes
catalans i estrangers de
vocació experimental. “Vi-
vim un moment en què cal
reivindicar el risc i l’error.
Sense recerca i innovació,
no existeix el futur”, re-
marca Jordi Duran, direc-
tor artístic de Fira Tàrre-
ga. La institució dota eco-
nòmicament les compa-
nyies, hi aboca la feina del
seu equip tècnic, les as-
sessora artísticament i
els posa en contacte amb
programadors.

Durant deu dies, els on-
ze integrants d’Ondadur-
to han fet nit i àpats als Es-
colapis, l’allotjament per a
artistes de la fira. A jorna-
da completa, el treball ar-

tístic s’ha concentrat al
Talladell. Aquest antic mo-
lí, habilitat amb cameri-
nos, sales de reunions i es-
pais d’assaig, és el labora-
tori d’innovació de Fira
Tàrrega. Minuts abans de
presentar-ne el resultat a
l’assaig obert, Lorenzo
Pasquali, mànager i actor
d’Ondadurto assegura:
“La residència a Tàrrega
ens ha donat la possibilitat

de fer créixer l’espectacle,
aprofundint en el procés
creatiu. La convivència
també ha reforçat els vin-
cles dins la companyia.”

C’era una volta és un
espectacle de ritme frenè-
tic. Un conte de contes, ja
que pretén arribar a tot el
públic europeu i en format
revista. S’inspira en els
personatges de Grimm,
Andersen i Carroll, entre

d’altres. “Hem buscat
l’equilibri entre el gest, el
teatre, el vídeo i la música
per oferir un conte argu-
mentalment equilibrat,
en què les fronteres del
mal i del bé es difuminen”,
explica Marco Paciotti, el
director artístic. Una esce-
nografia multidisciplinà-
ria i acurada que defuig els
personatges arquetípics.
Així, el príncep blau arriba

amb Vespa i la Caputxeta
és acomiadada d’una feina
estressant. La bruixa mal-
vada i la Blancaneus són
dos éssers humans, que
pateixen i gaudeixen tot
sucumbint a l’atracció pel
poder. Acabat l’assaig, Pa-
ciotti demana el parer dels
assistents. “Experimen-
tar com ho rebrà el públic
abans de l ’estrena és fona-
mental. A Itàlia no tenim

aquest tipus d’estructures
de suport...” L’espectacle
s’estrenarà en la propera
edició de Fira Tàrrega. Els
projectes del programa su-
posen una cinquena part
de la programació.

Coproduït amb el Festi-
val Mirabilia (Fossano), és
una mostra de la vessant
transnacional de Suport a
la Creació. “Mirabilia pro-
grama molts artistes cata-
lans. Coproduint, vetllem
per la creació i pel mante-
niment del mercat d’uns i
altres”, manifesta Duran.
Davant la imminent
contracció del mercat eu-
ropeu i la pèrdua de públic
local, Duran creu que el
programa “és una qüestió
de responsabilitat. Els
mercats emergents són
lluny. Hem de cuidar el pú-
blic nacional, que és el
d’aquí a deu anys.” Defallir
no és una opció. ■

Oxigen a la creació
Eva Pomares
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La italiana Ondadurto Teatro prepara el nou espectacle a les instal·lacions de
Fira Tàrrega en el marc del programa de suport a companyies emergents

L’assaig obert de la companyia Ondadurto. Coproduït per Fira Tàrrega, s’hi estrenarà al setembre ■ FIRA TÀRREGA

“En aquest
moment cal
reivindicar el risc
i l’error. Sense
innovació no
existeix el futur”

“Estem contentíssims.”
Així ho va dir ahir Magí Se-
ritjol, director del festival
Tàrraco Viva, que va infor-
mar que en el primer cap
de setmana d’activitats
d’aquest festival, que re-
crea diversos aspectes de

la vida quotidiana de l’èpo-
ca romana, l’ocupació en
els espectacles ha estat
“del 100%”. Seritjol va des-
tacar la gran afluència de
visitants de l’àrea metro-
politana: “Com que aquest
dilluns era festa a Barcelo-
na, ha estat molt l’alt ín-
dex de visitants d’aquella
zona.” L’any passat, el fes-

tival va atreure més de
102.000 visitants, proce-
dents d’arreu de Catalu-
nya i de l’Estat espanyol,
però també de diversos
països europeus.

Tarraco Viva es va inau-
gurar dissabte a Altafulla
–municipi que formava
part de l’antiga Tàrraco–
amb l’espectacle Navigi-

um Isidis, sobre la cerimò-
nia d’obertura del mar que
celebraven els antics ro-
mans. Dissabte també van
començar les representa-
cions de lluites de gladia-
dors que cada any ofereix
el grup especialitzat italià
Ars Dimicandi a l’amfitea-
tre de Tàrraco, i que s’ha
convertit en l’acte estel·lar
per excel·lència del festi-
val. Tàrraco Viva viurà el
punt àlgid el cap de setma-
na que ve, dies 25 i 26 de
maig, quan s’estrenaran
bona part dels espectacles
que han preparat per en-
guany els grups de recons-
trucció històrica. ■

Carina Filella
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Ocupació del 100% en
el festival Tàrraco Viva

Recreació de les antigues lluites de gladiadors a
l’amfiteatre de Tàrraco, dissabte a la tarda ■ JOSÉ C. LEÓN


