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e debò, aneu-hi, visiteu la Fi-
ra Tàrrega, descobriu-la o re-
descobriu-la si ja hi heu es-
tat. Sabeu de què va, oi? És la

mostra de teatre, fonamentalment al
carrer, més interessant del país. Una
fira consolidada, atractiva i oberta a
tots els públics. Us ho passareu molt
bé i els targarins us acolliran amb els
braços oberts. Podeu fer-hi nit al càm-
ping, en una casa rural o en un hotel, o
bé podeu anar-hi a passar el dia, com
vulgueu. El més important és que us
engresqueu. Carretera i manta, sense
mandra.

LA FIRA COMENÇA L’11 de setembre i aca-
ba el 14, així que teniu temps per fer
tot el que vulgueu durant la Diada i,
després, organitzar-vos i visitar la
capital de l’Urgell. Si penseu que és
lluny, torneu a mirar el mapa, perquè
no és cert. És només a una hora de
Barcelona i molt a prop de qualsevol
punt de Catalunya. També hi podeu
anar en bus o en tren; ja veieu que us
ho poso fàcil. Va, que us faig cinc cèn-
tims del programa, a veure si us acabo
de convèncer.

ABANS DEL PROGRAMA i abans de parlar
de teatre, he de dir una cosa: les pro-
postes gastronòmiques a Tàrrega són
molt interessants. I sí, podeu recórrer
a l’entrepà, menjar-vos una crep i un
gelat, que sempre fa festa major, però

D guardeu-vos alguns calerons per seure
a menjar bé i aneu a La Cava, al Lalà o a
El Celler de l’Artista. I no deixeu de
tastar el cóc de recapte, que és el men-
jar més típic i cal tastar-lo. Parlem del
teatre, va. La fira fa més de trenta anys
que es fa, així que, com podeu imagi-
nar, l’experiència i la garantia d’èxit es
donen per descomptades.

ELS PROGRAMADORS EN SABEN i tenen
perspectiva internacional, així que les
companyies seleccionades i les obres
que s’hi presenten, algunes de paga-
ment, però moltes de gratuïtes, són
bones, i algunes, una delícia. Feu una
ullada al lloc web de la Fira Tàrrega i
vegeu vosaltres mateixos allò que més
us agrada. Sí, hi ha itineraris, hi ha pa-
quets d’entrades per als més motivats

i hi ha obres per a tots els perfils de pú-
blic. Personalment, em quedo amb Pa-
tinem-nos el món i Marabunta. Ara
bé, les grans alegries solen ser les fun-
cions que et trobes passejant. Per tant,
deixeu que us sorprenguin i estigueu a
punt, ja que és probable que acabeu
fent d’actors per uns segons…

QUAN SIGUEU A TÀRREGA –perquè hi ani-
reu, oi?–, recomano que visiteu el Mer-
cat de Paradistes, on trobareu objec-
tes d’artesania i, evidentment, si teniu
ganes de festa, aneu al carrer dels Ca-
pellans, on hi ha els pubs, amb un gran
ambient i plens de gent que vol gaudir
dels dies més engrescadors de l’any a
la comarca.

PER ACABAR, NO VULL RECÓRRER AL TÒPIC
i no us diré que l’Urgell és la comarca
més maca del món, perquè cadascú té
la seva preferida. Però, quan aneu a
Tàrrega, guardeu-vos una estona i vi-
siteu, almenys, dos pobles preciosos,
Verdú i Guimerà. Sobretot, fixeu-vos
en les postes de sol espectaculars i ja
em direu què us ha semblat. Doncs bé,
això és tot. Espero que en gaudiu i que
repetiu, perquè la Fira del Teatre en-
ganxa, i així ens anirem veient en les
properes edicions i celebrarem que la
cultura és viva i nosaltres també, que
els carrers són plens d’alegria i de
gent, que la millor festa és la que fem
junts, entre tots.

Tàrrega us espera

ESPERO QUE EN GAUDIU I
REPETIU, PERQUÈ LA FIRA
DEL TEATRE ENGANXA

EmprenedorJordi Mayoral

La Fira del Teatre de
Tàrrega és una fira
consolidada i les
companyies
seleccionades i les
obres que s’hi presenten
són bones, i algunes,
una delícia
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EL
DIBUIX

Fer

o ho han sentit aquests dies? A l’ofici-
na, al bar amb els amics, a la sobre-

taula familiar: “I tu què? Aniràs a la uve?” El
primer cop m’ho vaig fer repetir. No sabia
ben bé de què em parlaven. Durant uns ins-
tants feliços però breus vaig pensar que
havia tornat a obrir Ubbe, la mítica discote-
ca dels meus temps de festeig per Bala-
guer en la dècada dels noranta. Els quaran-
tins de Ponent deuen saber de què parlo:
caps de setmana inoblidables de cubates i
aglomeracions, seduccions desesperades
abans de tancar el local i ulls vermells pel
fum en sortir i contemplar el brollar indife-
rent del riu Segre en el camí de la fi de la
món. Però llavors hi vaig caure: el meu in-
terlocutor, catalanoparlant de Lleida i que
per cert anirà a la uve, no es referia a cap
discoteca vintage, sinó que pronunciava en
castellà la ve baixa que organitza l’Assem-
blea Nacional Catalana per a la Diada.

No ens ho van posar fàcil quan en algun
pretèrit congrés de llengua catalana van
decidir anomenar ve i, opcionalment, ve
baixa aquella lletra que en bona part del
territori lingüístic ja no era una original fri-
cativa labiodental, sinó una vulgar oclusiva
bilabial: exactament igual que la lletra be.
Segurament van voler acabar el congrés de
pressa i no van voler buscar un nom més
adequat, i ara alguns catalans, més per co-
moditat i desídia que no pas per ignoràn-
cia, es passen al castellà per anomenar la
V que ens ha de dur directes al 9-N.

Ja hem tingut unes quantes Diades his-
tòriques, de multituds i concentracions im-
possibles. I en totes es parlava molt caste-
llà. Ara a aquesta alguns li diuen la de la
uve. Súmate i altres grups defensen la in-
dependència en castellà. D’aquí a uns anys,
quan recordem aquesta revolució d’aglo-
meracions i insistències, segurament tin-
drem un record similar al d’una incòmoda
però festiva discoteca de platja plena a re-
bentar en hora punta i on se senten dife-
rents idiomes, amb l’única diferència que
qui ens hauria d’intentar seduir, l’Estat es-
panyol, no només no mou ni un dit per fer-
ho, sinó que ens amenaça malhumorat
des de la barra si mai deixem de pagar-li
els gintònics. Ens van dir que el procés divi-
diria la societat catalana i oloraven una
trencadissa del país en dues parts. Ara
que arribem al moment culminant, el que
porta l’aire és l’olor de la Victòria. Amb ve.
O, per a alguns, amb uve.

N

“Que aniràs
a la ‘uve’?”

La columna

David
Marín


