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MERCÈ GILI

Escena de Lamáquina de Esquilo, una comèdia que forma part del desembarcamentmexicà a Tàrrega

Tàrrega
Justo Barranco

Lapluja va amenaçar ahir a la tar-
da el primer dia gran de la Fira
de Tàrrega d’enguany. Però, tal
com va arribar, se’n va anar, i a
més va fer poc soroll, així que no
es van haver de lamentar baixes
al cartell. Un cartell en què es pro-
duïa un desembarcament de tea-
tre mexicà en tota regla, tant en
sales com a l’aire lliure. Un des-
embarcament, això sí, que es va
saldar amb resultats desiguals.
Carnada, la particular visió d’El
Rei Lear de la Compañía Nacio-
nal de Teatromexicana amb per-
sonatges acabats que semblen
trets d’una pel·lícula d’Aki Kau-
rismäki, va registrar l’abandona-
ment de més de la meitat del pú-
blic que va anar al poliesportiu
municipal al migdia. El flamant
director del TNC, Xavier Albertí,

va ser dels que es van quedar a
veure una proposta interessant
però que potser mostrava totes
les seves cartes massa aviat. En
canvi, una obra nascuda d’un ta-
ller teatral,Verdades como puños,
va aconseguir ficar-se el públic a
la butxaca a l’Espai Moritz amb
dotze actors joves narrant histò-
ries tan improbables però reals
com la d’un violador i assassí en
sèrie, Gregorio Cárdenas, l’es-
trangulador de Tacuba, que va
acabar homenatjat pel Congrés
mexicà per la seva suposada reha-
bilitació. Històries interpretades
amb desimboltura i humor en
què els problemes del país centre-
americà són molt presents, espe-
cialment la violència contra les
dones, ja des del corrido que can-
ten per començar, Rosita Alvírez,
a qui vamatar de tres trets un ho-
me que la jove va menysprear en
una festa per negar-se a ballar
amb ell.
No tanta sort va tenir una altra

de les propostes del panorama

mexicà, La máquina de Esquilo,
un recorregut pels inicis del tea-
tre a càrrec d’una companyia tam-
bémolt jove i que amb aires jogla-
rescos, molta procacitat, tam-
bors, flautes i quatre robes d’aires
grecs va posar en escena abreuja-
dament i amb molta sorna fins a
tres obres d’Èsquil, des de Los
siete contra Tebas fins a Las supli-
cantes i Prometeo encadenado. No
va convèncer tot el públic i a més
al final va coincidir amb la suau
pluja, però els que es van quedar
van aplaudir amb ganes.
Però sens dubte, a Tàrrega hi

va haver moltes més propostes,
entre les quals algunes sorpreses
divertides com Whose are those
eyes?, en què Macarena Recuer-
da Shepherd porta els especta-
dors al cinemaMajestic deTàrre-
ga, els converteix en detectius o
en possibles assassins i els fa in-
vestigar a pas veloç pels carrers
de la ciutat per trobar el culpa-
ble. Sens dubte entre les sorpre-
ses agradables també figura una

breu peça de dansa, Te odiero
(una suma molt coneguda de te
quiero y te odio) en què Candela-
ria Antelo i Arthur Bernard Ba-
zin s’entrellacen, es tiren, s’engra-
pen, s’eleven, s’agafen fins i tot
per les dents, ella es lliga a ell, ell
s’escapa i ja us podeu imaginar
qui guanya. Tot amb una coreo-
grafia fresca i de vegades fins i
tot arriscada –se sent més d’un
“ui”– i a ritme de jazz. I una altra
obra de carrer que va aconseguir

el favor del públic ahir va ser la
curiosa Pelat, de Joan Català,
que comença gairebé com un
exercici físic i espiritual intros-
pectiu, amb el protagonista man-
tenint amb les seves espatlles
l’equilibri d’un tronc de quatre
metres de llarg i demostrant que
el domina com si fos el bastó
d’unamajoret, i que en canvi aca-
ba gairebé com una festa popular
després d’haver instruït en l’art
del tronc uns quants joves del pú-
blic. Per avui, moltíssimes pro-
postes més. I encara que plogui,
n’hi ha força a cobert.c

La tenaç
miradade
NeusBallús
a ‘Laplaga’

SALVADOR LLOPART

Barcelona

Observar no és fàcil. Cal ser-
hi, on sigui, i deixar passar el
temps. Observar no és només
mirar: és insistir. Neus Ballús
va passar quatre anys obser-
vant abans de començar a ro-
dar La plaga a Gallecs, a la pe-
rifèria de Mollet (Barcelona),
tot buscant una història de
frontera entre el camp i la ciu-
tat. Buscant, vivint, experi-
mentant. Fins que Ballús va sa-
ber que tenia la història –les
històries– que volia explicar.
El singular film, de difícil

classificació, va passar pel fes-
tival de Berlín passat, entre al-
tres certàmens. I finalment ar-
riba aquesta setmana als cine-
mes Aribau i Verdi. La plaga
és un experiment a cavall de
la realitat i la ficció. Una espè-
cie de western crepuscular,
sense herois ni malvats. On
tots els protagonistes –el cam-
perol, l’emigrant, la vella, la
prostituta de carretera– tenen
un moment i tenen una raó.
Una història sense història, de
personatges. De caire líric en
la seva pròpia nuesa. El resul-
tat d’una mirada tenaç. La de
Neus Ballús.c

El misteri de ‘Whose
are those eyes?’ i la
dansa de ‘Te odiero’
van aconseguir
el favor del públic

ESCENARIS

Últims dies!

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA

Mèxic desembarca en una fira que no es va aturar per la pluja i que va presentar divertides sorpreses

MariachisaTàrrega


