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LA QUARTA ‘CONTRA’ Una edició més de la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega obre portes avui, dijous, per oferir fins diumenge prop d’una
vuitantena d’espectacles. «Contra la ciutat» no és una peça escènica però beu de les tres ja estrenades i configura una ruta de la provocació, un
conjunt d’instal·lacions repartides per la població de l’Urgell que trasllada a l’espai públic la mala bava de la trilogia d’Esteve Soler
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Penjades a la façana de l’Ajunta-
ment, giren com un pollastre que
es rosteix a l’ast les deu lletres de la
paraula «democràcia». A les ai-
gües del riu Ondara, una «huma-
nitat» de fusta de vint metres de
llarg s’omplirà de gra perquè els
ànecs la devorin. Una casa de dos
pisos apareix amb totes les ober-
tures tancades per centenars de lli-
bres. Tot això i més és possible des
d’avui i fins diumenge a la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega amb al
projecte Contra la ciutat, gràcies al
qual el dramaturg manresà Este-
ve Soler i l’arquitecte i artista Jor-
di Queralt porten a la capital de
l’Urgell l’esperit provocatiu de la tri-
logia teatral del primer.

El nou invent de Soler obre vint-
i-quatre hores al dia perquè serà
pràcticament impossible escapar-
ne. «Difícilment, algú que vingui a
Tàrrega no toparà amb algun dels
elements de Contra la ciutat», ex-
plica l’autor de la trilogia escènica
Contra el progrés, Contra la de-
mocràcia i Contra l’amor. La quar-
ta Contra no és una altra peça
teatral sinó una revisió de les es-
sències de les tres obres converti-
des en mobiliari urbà amb vocació
de fer reflexionar el vianant, con-
vertit ocasionalment en espectador
dels missatges que Soler i Queralt
han repartit per la localitat.

La lloada tríada teatral de Soler,
representada sencera fa uns me-
sos, qüestiona la perversió en què
han caigut algunes paraules totè-
miques, víctimes d’una flagrant
deshumanització. Prenent els tex-
tos com a punt de partida, els dos
autors d’aquest nou projecte han
ideat un seguit de peces instal·la-
des a la via pública i una exposició
que proposa al passejant una con-
frontació amb diversos llocs co-
muns de l’imaginari col·lectiu. Un
exemple d’aquestes apel·lacions és
la frase «En el món d’avui tothom
sap que la vida no és rendible».

Jordi Queralt va conèixer Este-
ve Soler encara no fa un any. Tot i
que al cap de pocs mesos es va es-
trenar la darrera Contra i es van re-
posar les altres dues, «vaig prefe-
rir llegir directament els textos,
sempre m’agrada fer-ho així per-
què no estan contaminats per la
proposta que en fa el director que
munta l’obra. Posteriorment, vaig
anar al teatre a veure els muntat-
ges». Des d’aleshores, consensuant

totes les passes a donar, «vam fer
l’exercici de pensar com abstreu-
re els elements essencials de les
obres, que ara que les conec puc
dir que tenen molta mala bava».
Del diàleg entre disciplines n’ha
emergit un projecte que es pot fins
i tot resseguir com una ruta gràcies
al mapa que hi haurà a la venda en
els estands oficials de la fira.

«La nostra societat està forma-
da per gent intel·ligent, encara
que vulguin fer-nos creure que
som ximples», assegura Queralt,
que afegeix tot seguit que «en
aquesta iniciativa hem volgut fer el
dropo, però no perquè sí, sinó per
convidar a pensar. Els textos de
l’Esteve plantegen situacions que
són passades de rosca, però al

darrere hi ha una meditació sobre
la societat i les relacions entre les
persones. L’arquitecte apunta que
Contra la ciutat serà «una reflexió
en directe amb cent quaranta mil
persones, que és la xifra de gent
que va anar a Tàrrega l’any passat».

Paral·lelament amb els espec-
tacles efímers que se succeiran
un rere l’altre en més de vint espais
de la ciutat durant quatre jornades,
les instal·lacions de Contra la ciu-
tat seran evocacions perennes
que interpel·laran el públic «a de-
cidir el grau d’implicació amb què
s’enfronten a la proposta». Per
continuar el joc visual i intel·lec-
tual, s’activarà la pàgina web
www.contralaciutat.com, on es re-
colliran les reaccions generades a
les xarxes socials, i també hi hau-
rà materials complementaris per
aprofundir en la informació que
s’escamparà pels carrers.

La ciutat com a punt de troba-
da, amb els seus codis particulars,
batega en el cor d’una proposta
que redefineix els espais. Manlle-
vant-los part del seu significat ori-
ginal, es converteixen en plata-
formes de pertorbació de les cons-
ciències. El lliure albir de cadascú
fixarà la voluntat amb què s’ob-
servaran les instal·lacions, que
tant poden aparèixer en un pas de
vianants com al capdamunt d’un
senyal de trànsit. Però qui vulgui
guerra, la tindrà.
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Esteve Soler impacta a la Fira de Tàrrega
El dramaturg manresà i Jordi Queralt participen al certamen amb la ruta «Contra la ciutat», basada en la trilogia teatral

Assistència del 2012. La capital de
l’Urgell va multiplicar per vuit la seva
població durant els quatre dies de
l’edició de l’any passat. Unes xifres
que l’organització confia a repetir
des d’avui i fins diumenge, tant als
teatres com al carrer. Hi ha 33.413
localitats de pagament.

Programació. El cartell de la Fira de
Tàrrega d’enguany el componen 77
espectacles, de molts dels quals
s’oferirà més d’un passi. Aquest
calendari és possible gràcies a
l’habilitació de 24 espais com a
punts de realització d’espectacles.

Professionals i artistes. Un miler
de persones acudeixen a Tàrrega
aquests dies per fer de la fira un es-
pai de mercat: 417 artistes posen el
seu talent al servei d’uns muntatges
escènics que fins a 714 professio-
nals de diferents àmbits aniran a
veure per valorar si els contracten.

1.000 INSCRITS

300 FUNCIONS

147.000 VISITANTS

LES XIFRES

L’espectacle inaugural de
Tàrrega 2013 el signa avui la

companyia catalana de dansa Nats
Nus amb l’espectacle «Transforma-
T», que dirigeix Toni Mira. Aquest
muntatge de gran format pren com
a motiu temàtic el canvi que des de
la societat i la política es convida a
realitzar a la ciutadania en aquests
temps de crisi. «Transforma-T»,
que tindrà lloc a les 21.30 h a l’es-
pai Hort del Barceloní, està copro-
duït amb l’Ajuntament de Saragos-
sa-Festes del Pilar i té la col·labora-
ció d’El Graner Centre de Creació. El
mateix espectacle, concebut a par-
tir de la dansa, l’acrobàcia i el ví-
deo, es podrà veure dues vegades
més al llarg del cap de setmana,
primer el divendres a les 11 de la
nit, i després a la mitjanit de dis-
sabte a diumenge, amb entrada
gratuïta.
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Dansa i acrobàcia en
la inauguració

La paraula «democràcia» penja de l’Ajuntament de Tàrrega, on avui s’inicia la Fira de Teatre al Carrer

CONTRA LA CIUTAT

Finestra d’una casa de dos pisos tapiada amb llibres
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