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Viatgedebellesa

La companyia Mar Gómez no va suspendre ahir el seu espectacle de dansa de les cinc malgrat la pluja
MARTÍ E. BERENGUER

La pluja apareixia en tots els pro-
nòstics i no va fallar: va començar
a caure cap a la una del migdia so-
bre Tàrrega. Però ni això no va
aconseguir parar ahir la Fira de
Teatre al Carrer. D’una banda, per-
què només va regar la ciutat fins a
dos quarts de sis –els espectacles
de tarda comencen a les cinc– i
tan sols es va anul·lar l’EspaiMani-
pulat, encara que va tornar a cau-
re de nit i va causar alguna baixa
més. Però, sobretot, perquè els as-
sistents a la fira estaven disposats
a passar-s’ho bé i venien preparats
amb paraigües, impermeables,

bosses i fins i tot para-sols de bar.
Així que a les cinc, abans de saber
si deixaria de ploure van sortir a
veure les desenes de propostes de
tarda de la fira, envoltant a les pla-
ces els artistes que tampoc no s’ha-
vien deixat acovardir, com la com-
panyia de dansa Mar Gómez, que
va ballar sota una lleu cortina d’ai-
gua el seu Entre tu i jo a la plaça
Major. Això sí, sens dubte la pluja
afectarà el còmput global de visi-
tants que han vingut a la fira, i ai-
xò que des del punt de vista artís-

tic la jornada d’ahir va ser tota una
joia.

O almenys va tenir molts dia-
mants, començant per una obra
que forma part del desembarca-
ment mexicà d’aquest any i titula-
da Lo único que necesita una gran
actriz es una gran obra y las ganas
de triunfar, del grup Vaca 35. Dues
actrius immenses –una d’elles tam-
bé pel que fa al físic– protagonit-
zen enun safareig real una adapta-
ció lliure de Les criades, de Jean
Genet, dirigides per Damián Cer-
vantes. Criden, riuen, somien ser
grans actrius, s’insulten, es bara-
llen, es petonegen, s’expliquen un
conte... A un li fa vergonya fins i
tot respirar per nomolestar la inti-
mitat que aconsegueixen. Això sí,
l’aplaudiment va ser eixordador.

També l’aplaudiment va serma-
júscul per a la formidable Car-
valho contra Vázquez Montalbán,
que té lloc entre els llibres de l’Ar-
xiu Comarcal de l’Urgell i on
Txell Roda dirigeix Joan Berlanga
i 18 veïns de la ciutat fantàstics do-
nant vida als personatges que
acompanyen en les seves novel·les
PepeCarvalho i fins i tot el seu au-
tor. Una obra pirandel·liana on la
criatura s’enfronta al seu creador
però, sobretot, una peça viva, ple-
na d’humor,música i nostàlgia per
unpersonatge que es nega que dei-
xin d’escriure-li.

Molt aplaudida va resultar tam-
bé en un atapeït poliesportiu mu-
nicipal la ciència-ficció existenci-
al d’Harket [Protocolo], en la qual
una dona (Cristina Fernández) és
presonera d’un ordinador massa
intel·ligent. I també van aconse-
guir gran èxit els britànics Chame-
leon ambPush, 17minuts de dansa
impecable sobre la relació entre

dues persones. I encara es van po-
der veuremés coses: la companyia
Ponten Pie, que va sorprendre el
2009 a Tàrrega amb Copacabana,
que tenia lloc en un desastrós res-
taurant on es preparava un sopar
escàs, ha tornat amb Ârtica altre
cop a un espai poc convencional,

una cabana on una filosa posa en
marxa històries màgiques, evoca-
dores. Els mexicans Teatro Línea
de Sombra també van ser molt
aplaudits amb Baños Roma, ambi-
entada a Ciudad Juárez, i es pot
destacar el desplegament plàstic,
musical i interpretatiu de Bouazi-

zi, d’Insectotròpics, que evoca el
tunisià que es va cremar com un
bonze i va iniciar la primavera
àrab, i que fusiona en moltes pan-
talles el que fan els intèrprets amb
el que dibuixen sota la càmera els
seus artistes, creant imatges molt
poderoses.c

CRÍT ICA DE MÚSICA CLÀSSICA

Tàrrega
Justo Barranco

XIII Schubertíada

Intèrprets:Michelle Breedt,
mezzo; Nina Schumann, piano
Lloc i data: Canònica de
Vilabertran (6/IX/2013)

JORGE DE PERSIA

Michelle Breedt va arribar en ca-
dira de rodes a causa d’un acci-
dent jugant a golf –segons va ex-
plicar el públic quan va pujar a
l’escenari– pel qual la van haver
d’operar del peu esquerre. El pro-
grama, totalment de lieder de
Schubert, estava estructurat en-
torn de les estacions de l’any. Un
contingut naturalista molt propi
de l’amor romàntic; poesia bucò-
lica i cançons de vegades de con-
tingut simple però de gran enti-
tat musical, que la mezzo Breedt
va brodar amb intensitat i gràcia.
Va ser una sessió pròpia de les

schubertíades, gairebé de saló, i
gaudint de la proximitat d’una

intèrpret que va captivar amb
una veu càlida, de fons, i aquells
aguts delicats i brillants, subtils i
harmònics. Un registre ampli
que va deixar veure, a més, les
virtuts de l’escriptura de
Schubert.
Una veu envoltant, acollidora,

va obrir amb Morgenlied, pas-
sant per prats florits, de rimes
potents i accentuades, fins ar-
ribar a la deliciosaHeidenröslein
(poesia de Goethe) que va
culminar la gràcia en el fraseig
per part de la cantant, sempre
acompanyada excel·lentment
per la pianista Schumann. La res-
ta d’aquest altre viatge cap a l’hi-
vern va tenir moments rutilants,
com Der Herbstabend, dra-
màtica per moments i amb
sublim tensió en la frase. Alguna
tempesta va alterar la calma de
les cantilenes, que van trobar un
racó íntim a Der Winterabend, o
en la deliciosa confessió de Viola
amb què es va tancar el
programa.c

ESCENARIS

Els mexicans Vaca 35
i ‘Carvalho contra
Vázquez Montalbán’
van ser de les obres
més aplaudides ahir

Organitza: Amb el suport de: 2",!) 1+("/75Amb la col·laboració de:

Pla Nacional de Lectura 2012-2016

&13-*7,%* ,1,/ 7/ 0.1$./4/("' " 4#- /5

Donem veu a
Salvador Espriu

I també converses
i presentacions amb
5;#%1/ 0/$ 41 );!;( *6'; ,1!6/'(

2-$'&3 +68'( )19;'&%. 2!7;:6/;"

I una setmana plena
d’activitats…

Presentacions
i signatura de llibres

Itineraris literaris

Àpats amb autors

Trobades

Converses

Lectures i recitals

Tallers

Espectacles

Amb lectures poètiques
i dramatitzades de Grups
Amateurs de Teatre
de Catalunya

La fira supera el mal temps en una jornada
amb un grapat demolt bones obres

ATàrregano la
parani lapluja


