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Mieras destaca en la inauguració el paper d’aparador de la mostra

Comediants dignifiquen els
25 anys de la Fira de Tàrrega

TEATRE I FESTIVAL

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
TÀRREGA

El grup Comediants no va
faltar ahir a la nit a la cita

amb la 25a edició de la Fira de Tea-
tre de Tàrrega. A les nou, el grup,
amb més de 40 actors en moviment,
va inaugurar oficialment la mostra
amb l’espectacle Foc als 25! Dimonis
davant més de 5.000 persones. Foc,
pirotècnia i imatges van ressaltar en
un muntatge que la inclemència del
temps va estar a punt d’avortar. A
mitja tarda Joan Font, director del
grup de Canet de Mar, mirava al cel
una vegada i una altra mentre inten-
tava protegir de la possible pluja les
instal.lacions de llum i so.

Abans va tenir lloc la inauguració
oficial de la Fira en un acte celebrat
al Teatre Ateneu, on a les onze de la
nit va actuar la Compañía Nacional
de Teatro Clásico. La consellera de
Cultura de la Generalitat, Caterina
Mieras, va destacar la força de «Tàr-
rega com un dels més importants
aparadors de la història del teatre
català».

Mieras va elogiar la vitalitat de la

mostra, la fidelitat del públic i l’en-
tramat de fira de compra i venda
d’espectacles. De cara al futur, va
dir, «s’ha de potenciar el nombre de
coproduccions perquè la Fira esti-
gui cada vegada més present fora
de Catalunya».

Va ser, especialment, un acte de
constatació i de reconeixement. Fer-
nando Cerón, subdirector de teatre
de l’INAEM (Institut Nacional de les
Arts Escèniques i de la Música), que
en més d’una ocasió ha estat espec-
tador de la Fira, va parlar de la im-
portància que té al si de les arts
escèniques a Espanya.

q CINC ACCIONS
El mal temps no va impedir que di-
versos milers de persones es dones-
sin cita a l’avinguda de Tarradellas,
on Comediants van presentar l’es-
pectacle inaugural. «Es tracta prin-
cipalment de celebrar els 25 anys
de la Fira de Tàrrega», va explicar
Font a aquest diari. L’ampli espai
d’actuació es va dividir en cinc àrees
més petites, amb una tarima eleva-
da a cadascuna. Amb música en di-
recte, focs i moviments el grup va

explicar en cinc accions la tra-
jectòria dels 25 anys de la cita.

El públic va viure amb entrega
l’espectacle, que es va acabar en una
gran foguera central, en què es van
anar cremant les fulles d’un calen-
dari molt especial i algunes de les
senyes d’identitat de la Fira, com ara
les cadires de tisora que en les pri-
meres edicions acompanyaven els
espectadors en el seu recorregut per
la ciutat. La iconografia de Come-
diants (dracs, dimonis, músics, mi-
notaures) també va fer acte de
presència.

Els quatre dies de la Fira de Tàrre-
ga, que s’acabarà diumenge, han ge-
nerat una especial atenció aquest
any i, com deia un espectador habi-
tual, ja gran i acompanyat del seu
nét, el mal temps no aconseguirà re-
baixar l’emoció que té la present edi-
ció per als habitants de Tàrrega.

Ahir ja estaven obertes al públic
diverses exposicions de cartells i ob-
jectes d’aquests anys de la Fira, com
una de Joan Brossa. En la primera
jornada es van programar prop de
40 espectacles. L’últim estava previst
que s’acabés al voltant de les tres de
la matinada passada.<

33 Una imatge de l’espectacle Foc als 25! Dimonis, ahir a la nit, a Tàrrega.

RAMON GABRIEL

LA HISTÒRIA

UNA CITA AMB
ESPERIT DE CARRERç

Fira del Teatre Triful-
g u e s X i m X i m a l

Carrer era el títol de la prime-
ra edició de Tàrrega, posada
en marxa per Comediants el
1981. Va néixer per voluntat
d’Eugeni Nadal, llavors alcal-
de de Tàrrega, Xavier Fàbre-
gas, responsable de teatre de
la Generalitat, i Joan Font.
Aquest en va dirigir les tres
primeres edicions, que van
transcórrer sempre al carrer.
Fins ara la Fira ha tingut com
a directors, a més de Font,
Frederic Roda, Joan Anguera,
Ramon Simó i Llorenç Corbe-
lla, que la dirigeix des del
2003. La Fira ha viscut diver-
ses etapes i un moment deli-
cat: els greus successos del
1991, que van culminar amb
l ’ incendi de la façana de
l’Ajuntament.

Herrero llança
un documental
sobre Carmen
Avendaño

c

EL DIRECTOR RECOLZA
A BCN LES MARES
CONTRA LA DROGA

SONIA GARCÍA
BARCELONA

CINE I PROJECTE

El director de la pel.lícu-
la Heroína, Gerardo Her-

rero, es va reunir ahir a Barcelo-
na amb Carmen Avendaño, la do-
na que impulsa, amb moltes al-
tres mares, l’organització Érgue-
te, que lluita contra la drogode-
pendència i a qui Adriana Ozores
va donar vida a la pantalla. A la
tarda va rebre un homenatge i,
dins la Mostra Internacional de
Cinema sobre la Família, es va
projectar la cinta.

El film ha ajudat els més joves,
que són els que cauen fàcilment
en les drogues. «A mi m’ha deixat
un gran aprenentatge i un gran
valor per la vida», va expressar el
cineasta, després d’anunciar que
llançarà al mercat el documental
Ni loca ni terrorista, sobre l’esperit
de lluita de Carmen Avendaño i
quatre mares més.

Una informació periodística
que abordava el tema de les ma-
res gallegues de fills drogoaddic-
tes que es van sublevar contra els
narcotraficants va inspirar Herre-
ro per rodar Heroína. La pel.lícula,
ja estrenada a Espanya, acaba
d’aconseguir el guardó a la mi-
llor actriu (Adriana Ozores) a
Mont-real.

Hores abans, Carmen Aven-
daño i María Victoria Román,
presidenta i vicepresidenta d’Ér-
guete, van afirmar que els progra-
mes de prevenció de la drogoad-
dicció han fallat, que totes dues
han rebut amenaces de mort i
que la corrupció entre narcos,
jutges i polítics ha disminuït,
però encara persisteix en alguns
llocs, sobretot on es fan diners
fàcils i s’especula urbanística-
ment. «La societat gallega, com
moltes altres, s’ha acostumat al
tràfic de drogues i hi ha un cer-
cle viciós que s’ha de trencar, ja
que perquè hi hagi venedors hi
ha d’haver consumidors».

Heroína va costar uns dos mi-
lions d’euros. Davant d’algunes
crítiques rebudes pel film, el ci-
neasta va dir: «Jo faig cinema
com crec que l’he de fer, i no
com volen altres».<


