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DIJOUS

6 DE SETEMBRE DEL 2007 55espectacles el Periódico

nàlisia
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
BARCELONA

El festival inicia una nova etapa
Jordi Colominas, el nou director artístic, procedent del grup Comediants,
busca potenciar altres formes de relació creativa entre el teatre i el carrer

Després d’haver assistit a les 26 edi-
cions que conformen fins ara la
història de la Fira de Tàrrega, tinc la
sensació que l’edició que s’obre
aquesta nit marcarà una nova eta-
pa. Tàrrega estrena director artístic i
s’ha de recordar que Jordi Colomi-
nas hi arriba procedent de les files
de Comediants, i el grup de Canet

de Mar, que està liderat per Joan
Font, va ser el que va crear l’any
1981 aquesta apassionant aventura.
En aquest nou director hi ha la fer-
ma voluntat de potenciar el carrer,
de buscar noves maneres de «treba-
llar- lo» i d’investigar noves formes
en la seva relació amb les arts escèni-
ques. No hi ha cap llenguatge tan
universal com el visual, com aquell
que no utilitza la paraula, per ex-
pressar sentiments, per comunicar i
per emocionar.

La Fira de Tàrrega és una manifes-

tació definitivament assentada, reco-
neguda a Europa i punt de mira de
creadors i programadors que bus-
quen sobretot nous talents, propos-
tes de petit i mitjà format, a través
d’una mirada transversal als dife-
rents gèneres de les arts escèniques.
Tàrrega és un lloc idoni per fugir
dels espais habituals i comuns i bus-
car noves regles de joc. La imagina-
ció conforma un marc ideal per a la
creació amb un nou patró, i a la Fi-
ra, precisament, la imaginació té es-
pai per volar.

Durant aquests quatre dies en
aquesta ciutat es podran veure més
de 60 espectacles que cobreixen to-
tes les cares escèniques. La sorpresa
estarà, segur, a l’ordre dia. I els es-
pectadors d’espais tancats i oberts
hauran de fer servir la seva intuïció,
el boca-orella i la sort a l’hora de
triar.

Així doncs, avui s’obre una edició
de la Fira de Tàrrega que aposta
obertament pel carrer, però sense
oblidar altres assignatures i cons-
cient que la festa, la trobada i la sin-
gularitat formen part de la fira. A
Tàrrega ja fa anys que es couen nous
referents per a la creació artística.
Desbordada com sempre en deter-
minats moments, aquesta fira, des
de la seva condició d’aparador
escènic, segur que tornarà a aportar
sorpreses.H

deesi

Si llegeix,
no condueixi

Borja

Cobeaga

Sóc un lector
de vàter i de la
combinació de
metro-tren-bus

N o tinc carnet de conduir.
Ni tan sols sóc d’aquests
que se’l van treure als 18

anys i no han agafat el volant des
de l’examen. Senzillament no he
conduït en tota la meva vida. No
m’agrada la idea de portar una
màquina de tanta potència i peri-
llositat i que t’esclavitza amb el
preu de la gasolina, l’assegurança
i, sobretot, l’aparcament. Un dels
meus pitjors records infantils és
acompanyar el meu pare durant
hores a buscar lloc per al cotxe al
centre de Bilbao. El veia patir tant
que en aquell moment vaig deci-
dir el següent: conduirà Rita.
També hi ha ajudat bastant el fet
de tenir nòvies conductores. Al
meu costat sempre hi ha hagut
una noia encantadora amb car-
net que solucionava els grans des-
plaçaments.

Un altre motiu era una teoria
que tenia un amic director. Deia
que els bons directors de cine no
condueixen. Va sostenir aquesta
afirmació fins que es va comprar
un cotxe. Des d’aquell moment
no ha tornat a parlar del tema.
Lògic.

La meva indocumentació em
porta automàticament a ser un
defensor acèrrim del transport
públic. He agafat milers d’auto-
busos, metros, tramvies i trens. I
a les meves raons per utilitzar-los,
n’hi afegeixo una de molt impor-
tant: quan estàs en un bus, és un
dels pocs moments en què pots
llegir tranquil.lament. No sóc un
lector de llit. Al cap de dues línies
m’agafa una son brutal. Sóc un
lector de vàter i de la boja combi-
nació de metro-tren-bus que et
porta al teu lloc de treball. Conec
gent que ha augmentat la seva
cultura pel simple fet de tenir
l’oficina a l’extraradi i veure’s
obligada a passar una hora al
tren. ¿Què fas? Doncs llegeixes.

El que més m’emociona és veu-
re com moltes persones es passen
de parada per estar tan immerses
en la lectura. Imagina’t que estàs
llegint les últimes pàgines de
Brighton, parque de atracciones, de
Graham Greene, i l’autobús arri-
ba a la teva parada. ¿Com te n’has
d’adonar si estàs allà amb l’incòg-
nita del que els ha de passar a
Pinkie i Rose? Acabes el llibre,
aixeques la vista i veus que ets a
cotxeres.

També hi ha altres coses mera-
velloses per fer en el transport
públic, com parar l’orella a les
converses de la gent. ¿D’on es
pensen que trec les idees per als
meus guions?H

LLLMercat d’arts escèniques

La dansa aèria de Deambulants
inaugura la 27a Fira de Tàrrega
b

GEMMA TRAMULLAS
BARCELONA

La capital europea
del teatre de carrer
ofereix 220 funcions
fins diumenge

L’
espectacle de dansa aèria
sobre contenidors elegit
per obrir aquesta nit la
popular mostra d’arts

escèniques de la capital de l’Urgell
és un homenatge a la cultura de car-
rer i al nomadisme romàntic que va
impregnar sobretot les primeres edi-
cions de la Fira. Aquesta actuació és
el primer acte multitudinari d’una
fira que durant els pròxims quatre
dies oferirà 220 funcions de 60 com-
panyies davant més de 100.000 es-
pectadors i programadors.

Tàrrega, que a penes supera els
16.000 habitants, es confirma com
el principal trampolí europeu per
als grups catalans i de la resta d’Es-
panya. Més de 800 programadors
s’hi han registrat per inspeccionar
places, carrers i teatres a la recerca
de bons espectacles. TIR ja té confir-
mades funcions al Teatre Nacional
de Catalunya i al festival Temporada
Alta de Girona

L’anunciada presència del presi-
dent de la Generalitat, José Montilla,
a l’espectacle inaugural d’aquesta
nit és un reconeixement per a un
gènere que a Catalunya compta
amb pocs mitjans, espais i circuits
comercials. Tàrrega, a més de con-
vertir-se en un gran escenari a l’aire
lliure, a partir d’avui és un espai de
debat sobre el futur del teatre de car-
rer en què participaran professio-
nals de diversos països.

A més de Deambulants, les apos-
tes d’aquesta 27a edició són l’espec-
tacle Braakland, una obra impactant
de la companyia holandesa Dakar
sobre la violència, i tres creacions
made in Catalunya: La tanca, de Josep
Pere Peyró, Històries per a homes i do-
nes bons, de Kiku Mistu, i BARRA, de
Jordà Ferré.H

Jordi Miquel

Va deixar la fastuosa carpa
del Cirque du Soleil per fer
el pallasso amb Deambulants.

Director i actor

IMMA FERNÁNDEZ
BARCELONA

n 3 minutse

«Faig pallassades amb risc»

–Per a molta gent, actuar al Cir-
que du Soleil és el màxim. Però
vostè els va deixar penjats. ¿Li
van provocar vertigen aquelles
altures?
–Vaig fer de pallasso solista a
Varekai durant dos anys. És molt
maco, però molt intens, cada dia

t’exigeixen el màxim rendiment. No
hi pot haver cap canvi al guió... I
això un pallasso no ho aguanta. Per
a mi era terrible, massa pressió, cada
dia et veien 2.500 persones. Jo sóc
molt més de pagès. Sóc de Girona. I
allà em sentia com en una presó.

–Ara fa pallassades a les altures
penjat d’un arnès.
–És dansa aèria. Faig tonteries amb
cert risc i participo en la creació del
xou. És molt visual, minimalista i
molt tècnic.

–Diuen que el muntatge és un ho-
menatge a la cultura del carrer.
–Sí, a les persones que fan teatre i
art al carrer, sense cap més preten-
sió que entretenir la gent. La indús-
tria cultural es basa només en la ren-

dibilitat, en el negoci; es valoren les
coses en funció del públic. Nosaltres
apel.lem a l’esperit romàntic del no-
madisme, del teatre de carrer.

–No deu ser fàcil.
–La gent es pensa que t’ho passes
molt bé anant d’un lloc a l’altre,
viatjant, però hi ha una precarietat
difícil d’aguantar. Tots hem de pa-
gar un lloguer. Costa molt demos-
trar la teva vàlua, entrar en un cir-
cuit internacional. Nosaltres estem
flipant de poder ser a Tàrrega.

–¿Per què va decidir ser clown?
–De nen era molt pallasso. Al col.le
m’aprovaven perquè feia gràcia als
professors i en vaig tenir una a l’ins-
titut que em va animar a estudiar
teatre i ser pallasso. I ja em veus.H

RAMON GABRIEL

33 Jordi Miquel, codirector de Deambulants, davant els contenidors apilats per a l’espectacle TIR.


