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Tàrrega descobreix els
nous talents mexicans

llums, un gibrell, una corda per es-
tendre la roba i uns fogons– i perdre
la noció del temps per submergir-se
en el seu univers.

Lo único... és una creació col·lec-
tiva de la companyia Vaca 35 a par-
tir de Les criades de Jean Genet,
que es va estrenar a finals del 2011
en una sala amb aforament d’una
vintena de persones i que no ha dei-
xat de representar-se des d’alesho-
res. És també un exercici de teatre
dins el teatre i la història commove-
dora dels somnis frustrats de dues
perdedores.

Diana Magallón i Mari Carmen
Ruiz atrapen el públic i l’arros-
seguen cap un remolí d’emo-
cions que va des de l’histri-
onisme fins a la dolçor, pas-
sant per la violència i l’hu-
mor. L’obra, malgrat
durar menys d’una hora,
està dividida en quatre
moments. El to de cadas-
cun és diferent, i això pot
desconcertar el públic, pe-
rò el final remata amb ten-
dresa totes les emocions que
ha anat desplegant el text.

Els personatges de Lo único...
també poden representar les in-

quietuds dels lemes amb què
el dramaturg Esteve Soler ha

adaptat a l’entorn urbà l’es-
perit de la trilogia contra la
democràcia, el progrés i
l’amor juntament amb
Jordi Queralt. Contra la
ciutat s’estén arreu de

Tàrrega amb cartells i di-
verses instal·lacions. “No té

cap sentit estimar algú a qui
exigeixes que t’estimi a canvi”,

diu un dels cartells. En d’altres es

pot llegir: “No m’agrada que t’ho
passis bé mentint-me” i “Tot el que
et beneficiï a tu és progrés. Si bene-
ficia algú altre, doncs no”.

L’espectacle inaugural d’aquesta
edició de FiraTàrrega també vol es-
peronar el públic a qüestionar-se la
seva visió de la realitat. Amb tot,
Transforma’t, l’espectacle que Toni
Mira, de la companyia Nats Nuts, va
estrenar dijous a la nit, i que es va
tornar a representar ahir, és més
elegant que sotragador. Vuit balla-
rins fan un viatge de l’alienació as-
cendint per una estructura metàl·li-
ca monumental. La dramatúrgia és
reeixida i hi ha idees i moments bri-
llants. Tot i que l’escenari té una vi-
sió de 360 graus i inclou projecci-
ons, no acaba de ser impactant.

Enmig de la tempesta política
que assota Egipte, FiraTàrrega va
rebre ahir un programador del Cai-
re entre el centenar de professio-
nals estrangers que es van reunir en
un dinar de treball amb companyi-
es catalanes organitzat per l’Insti-
tut Català de les Empreses Cultu-
rals. Ashraf Kenawy dirigeix el Fes-
tival Internacional de Circ del Cai-
re i ha seleccionat la fira com a
plataforma per contactar amb com-
panyies d’Europa. El festival és bi-
ennal –la pròxima edició serà el
2014–, està gestionat per una asso-
ciació sense afany de lucre i té seu
estable al Teatre El Genaina. “Espe-
rem que la situació al meu país es re-
solgui en els pròxims mesos, i que
puguem seguir programant”, va dir
Ashraf Kenawy.e

01. Lo único... porta les seves intèrprets al límit.
02. Una escena de Transforma’t. MARTÍ E. BERENGUER

Vaca 35 sorprèn amb una versió crua,
intimista i actual de ‘Les criades’ de Genet

ANTONI RIBAS TUR
TÀRREGA

El bon teatre no hi entén d’horaris,
i menys quan es tracta d’una fira que
concentra 88 espectacles en quatre
dies. La 33a edició de FiraTàrrega
va arrencar dijous a la nit i ahir va
començar a oferir el gruix de la pro-
gramació, des de les onze del matí
fins a la una de la matinada. En-
guany el país convidat és Mèxic i,
dels sis espectacles d’aquest país, un
dels que han aixecat més expecta-
tives a la fira és Lo único que necesi-
ta una gran actriz, es una gran obra
y las ganas de triunfar.

Ahir al migdia, Damián Cervan-
tes, el director de l’obra, no estava
convençut que el matí fos el millor
moment per veure l’espectacle. Pe-
rò tot va ser entrar al magatzem des-
ballestat d’una casa particular on es
representa, veure les dues protago-
nistes escalfant, l’una al davant de
l’altra, les andròmines que formen
l’escenografia –un safareig, dos
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