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JUSTO BARRANCO
Tàrrega

A
rrencada forta a
Tàrrega. Ahir no
només hi va haver
un bon espectacle
inaugural ple de
foc, fum, música i

ball sobre el xoc de cultures, de
civilitzacions, de religions –fins i
tot van cantar l’Ave Maria de
Schubert–, sinó que també hi va
haver molta festa, música, teatre
i abundants rialles, fins i tot en al-
guns dels espectacles més atre-
vits formalment, com Fugit o el
gamberríssimConstructivo. Dues
obres en què, potser pel signe
dels tempsdesprés d’una greu cri-
si de la construcció, van arrencar
entre runa que, tot i això, va
servir per passar una molt bona
estona al públic. Un públic que
va poder tornar a habitar els
antics espais i, de vegades, reflexi-
onar –fins i tot a garrotada seca–
amb ells.
L’espectacle inaugural de Tà-

rrega, del qual, atès el seu tema,
hi va haver una funció prèvia a la

Ciutadella a la Nit Blanca prèvia
a la Diada, era La ira dels peixos,
dirigit pel xilè Ignacio Achurra.
I, sens dubte, va ser molt efectiu.
Una cultura en rep una altra que
arriba amb vaixell –no és gens di-
fícil pensar en la colonització es-
panyola d’Amèrica– i les coses
no acabaran d’anar bé. Gens bé.
L’amistat inicial deixa pas al xoc,
a l’intent d’imposició dels hàbits
de l’un a l’altre. La batalla està
servida i només l’amor sembla
per moments capaç d’evitar el
desastre. Una història explicada
amb un ritme formidable i molt
didactisme, a banda d’un vaixell
de fusta que es desplaça pels
aires entre el públic molt efecti-
vament.
Però la fira va oferir ahir molt

més i demolta qualitat. Va arren-
car a les 11 delmatí amb Fugit, un
espectacle més que recomanable
que, sens dubte, és el més rodó
que la companyia Kamchàtka ha
presentat a Tàrrega. Rodó i diver-
tidíssim amb final sorprenent pe-
rò amb inici abracadabrant: els
membres de la companyia, que
porten vells vestits foscos i anti-

S empre dic que per mi
una fira ha valgut la pena
si hi he trobat tres coses:
un espectacle que m’ha-

gi agradat i sorprès, una bona con-
versa i un bon sopar. Descoberta
artística, espai de trobada i im-
pacte econòmic.
He vingut a Tàrrega com a es-

pectador dormint al cotxe quan
tenia divuit anys, com a artista
quan en tenia vint-i-cint, com a
treballador d’una productora
amb poc més de trenta i com a
programador d’un teatremunici-
pal als quaranta. Ara, als cinquan-
ta, dirigeixo un teatre d’àmbit
nacional. La programació deTàr-

rega, per tant, l’he viscut de ma-
neres diferents, buscant coses
diferents, com diferents són els
programadors que hi assisteixen,
des de gestors culturals que bus-
quen espectacles per a les seves
programacions, fins al públic que
ve a passar una bona estona.
No cal dir que la fira ha acom-

panyat el meu creixement pro-
fessional i m’ha anat ajudant a
prendre el pols de la creativitat
del nostre país, a estar al cas dels
interessos dels programadors,
del públic, i a poder ampliar
progressivament elmeu coneixe-
ment de les xarxes i, sobretot, de
les persones que hi ha sempre al
darrera. És essencial que aquests
projectes estratègics, com Tàr-
rega, mantinguin una continuï-
tat en el temps, es consolidin,

acumulin fidelitats i contactes.
Com a professional del sector,

no crec que les fires s’hagin de
justificar a partir de l’impacte
econòmic que generen en el seu
entorn local. Entenc que sigui im-
portant, però també ho és el po-
tencial d’internacionalització
que té per als nostres artistes. Vi-
atjant pel món, avui em trobo
amb artistes que tenen un bolo
perquè els van veure a Tàrrega. I
ara mateix això és malaurada-
ment essencial per aguantar el fe-
ble teixit creatiu de casa nostra.
Prospecció, descoberta, capta-

ció de tendències, espai per
llançar idees que poden acabar
sent un projecte. Espai per infor-
mar-me, per trobar coproduc-
tors, per fer veure i fer visible el
talent. Espai de trobada on es ge-
neren contactes i un negoci que
té un impacte en el temps. Una
fira ens situa en un futur. I això
avui sabem que vol dir il·lusió i
projecte compartit.c

G U I A P E R A V U I

Descobrir

Gran arrencada de la Fira de Teatre al Carrer

Fugit. Divertida i poètica
fugida del públic entre ruï-
nes, aparcaments, cases i
camions (11 h i 19 h)

Urban nation. Per als
amants del hip-hop, els
Brodas Bros i altres grups
(a partir de les 21.30 h)

The lift. Els clowns angle-
sos Wet Picnic es riuen de
l’estrès actual (17 i 20.00 h)

Distancia siete minutos.
Dissecció quirúrgica de les
relacions humanes, per
Titzina Teatre (22 h)

La guillotina. La instal·la-
ció de Iago Pericot talla el
que es vol oblidar (12 h,
18 h i 19 h)

Chicken legz. Circ en una
granja, per Animal religion
(11.30 i 18.30 h)

Humor,crítica
ixocdecultures

‘La ira dels peixos’ inaugura amb aplaudiments
una fira ambmoltes rialles entre runa

F. Casadesús, director Mercat de les Flors

Cultura

TÀRREGA

Francesc Casadesús
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La política española
se escribe en SMS

Cuanto menos exigente la escuela,
más burro el alumno. Cuanto más
burro, más dócil. Cuanto más dócil,
más fácil de dominar. Ese es el plan

“Sin corridas desaparecerían los
toros”, leo. No es cierto. Sin corridas
descendería la criminalidad, la
desvergüenza y el maltrato al débil

Marta Rojals, escriptora

Si ets una acadèmia d’anglès/francès i
n’has d fer 1 anunci, no t’aniria millor
posar-hi 1 veu q pronunciï bé l’idioma,
en lloc d’imitar-lo?

#tuitsdecultura Llucia Ramis, escriptora
@lluciaramis

Juan José Campanella, cineasta

guesmaletes, fan entrar els espec-
tadors per un porta que dóna a...
les ruïnes d’una casa antiga de la
qual ja només queden la façana i
les empremtes de la seva estruc-
tura als edificis adjacents. Un fas-
cinant paisatge desolat ple de ru-
na en què hi ha, de tota manera,
tauletes penjades a diversos me-
tres d’altura als murs adjacents i
un home que posa discos vells
des de dalt d’un pilar. Els actors
trenquen mapes, cremen llibres
al Farenheit 451 i transporten
d’una banda a l’altra fotografies
antigues. Una arrencada que fins
i tot evoca Esperando a Godot i
que és l’inici d’una fugida dels ac-
tors i del públic a un altre país a
través d’humits vells locals, pàr-
quings, cases particulars i fins i
tot un camió. Una fugida d’hora i
mitja enganxats a les parets dels
carrers i refugiats en sales fos-
ques il·luminades per llumins.
Després d’un aplaudiment

enorme, obligatori canvi de terç:
a la zona dedicada als especta-
cles més festius, l’Ondara Park,
una cercavila de la Sidral Brass
Band i cues per alMicro-Shakes-
peare de la companyia catalana
Laitrum, encarregat aquest any
pel National Theatre britànic: hi
ha diversos miniescenaris, com
caixes, en què els espectadors

són als dos costats. Uns, amb
instruments variats –pintallavis,
colònies, pales de platja, co-
berts–, fan el que els diuen uns
auriculars sense saber per què. A
l’altre costat de l’escenari-caixa
altres espectadors senten pels au-
riculars una obra de Shakespeare
en setminuts que queda escenifi-
cada pel moviment dels objectes.
Després, per la ciutat, mags

per a nens i grans, músics... I a la
tarda, la vella farinaire de Tàrre-
ga, que va estar a punt de ser cen-
tre cultural però no va succeir i
està plena de runa, és presa per
Ernesto Collado i Piero Steiner
amb Constructivo. Rialles a tort i
a dret i poesia. De vegades
semblen Faemino y Cansado i
d’altres aconsegueixen una inti-
mitat que només es pot qualificar
de sorprenent. Fan de paletes en-
mig d’un espai ple de runa. Maça
en mà, no deixen canya dreta,
des d’arquitectes estrella com
Rem Koolhas als gratacels, les
portes giratòries o el Vaticà. “Al
Vaticà s’hi pot viure? No! Doncs
si no, a terra! Down! Down!”,
s’entremesclen els seus crits i el
públic s’ensorra.
Humor per una societat més

humana amb edificis no només
per veure des d’un helicòpter, si-
nó per ser-hi feliç.c

@juancampanella
Alejandro Palomas, escriptor
@Palomas_Alejand@marta_rojals

Cultura
i comerç

MERCÈ GILI

MERCÈ GILI

E
l nom del grup U2 admet diverses
lectures en anglès. Segons com, pot
equivaler a aquell insofrible parelleta
amb què molta gent gran interpel·la

dos joves que comencen a sortir (you two, vosal-
tres dos, parelleta). Però també podríem ima-
ginar un context històric, de pèplum, en el qual
Juli Cèsar descobreix que el seu fidel Brutus
l’apunyala i li deixa anar un decebut “tu, tam-
bé?” (you, too?). El repertori d’homofonies dels
U2 acaba d’ampliar-se en la nova cerimònia reli-
giosa dels proveïdors de la majoria d’aparells
amb què treballo, tan carregats de referents
bíblics que els presideix una pomamossegada i
viuendels treballs de Jobs. D’entrada, es confir-
ma que són parella, perquè els U2 han anunciat
la sortida del seu nou disc (Songs of innocence)
justament a la presentació de les noves andrò-
mines empomades: l’iPhone 6 i el rellotget
aquest que ha presentat el nou cuiner Tim
Cook. L’anunci mutu inclou un mes de descàr-
rega gratuïta del nou disc a iTunes, de manera
que la conjunció d’interessos és absoluta. Per
acabar-ho d’adobar, no cal ser gaire verbívor
per adonar-se que les inicials dels tres mots del
títol (Songs of Innocence: SOI) coincideixen
amb les lletres del sistema operatiu dels disposi-
tius tàctils d’Apple des del 2007: iOS. I, franca-
ment, no costa gaire trobar unmissatge sublimi-
nar de caire comercial. Només cal desplegar
U2-SOI i llegir-ho del revés. Si a partir del mot
CATALÀ es forma A L’ATAC, amb U2-SOI
podem formar iOS 2U (iOS to you, un dispositiu
Apple per a tu). L’enhorabona a Bono pel
bonus.
Queden lluny aquells temps en els quals les

cançons dels grups musicals portaven missat-
ges secrets de caire subversiu. Els historiadors
del rock se n’han fet tips, de desxifrar criptogra-
mesmés omenys ocults. Posem com a exemple
la subtilLucy in the SkywithDiamonds dels Bea-
tles, que amaga tres lletres tan psicotròpiques
com LSD, les inicials en alemany de l’àcid d-li-

sèrgic. Val a dir que als Rolling Stones es van
deixar de subtileses i van enregistrarBrown su-
gar. Durant l’adolescència, en els meus ambi-
ents de Nou Barris més d’un conegut s’havia
estat hores intentant desxifrar la lletra de Stai-
rways to heaven, de Led Zeppelin, del revés,
perquè deien que ocultava un missatge secret
de caire satànic, que tothom afirmava sentir
però mai ningú no acabava de poder transcriu-
re. Queda clar que els U2 sónmolt més expedi-
tius que no pas Led Zeppelin, o potser és que
Apple és un anunciant de missatges més sim-
ples que no pas Satanàs. Busco missatges
secrets en els últims discos delsManel (Atletes,
baixin de l’escenari), Els Amics de les Arts (No-
més d’entrar hi ha sempre el dinosaure) i Mi-
shima (L’ànsia que cura), però no hi trobo gaire
res. El delsManel emdóna ABDE, que semblen
quatre acords. També trobo anagrames de Di-
nosaure (SONDARÍEU) i Lànsiaquecura (AU,
ACLARISQUEN). Però la veritat és que no
m’aclareixo gaire. Algú em pot ajudar?

Les inicials del disc d’U2 (SOI)
coincideixen amb les lletres
del sistema operatiu d’Apple,
iOS, a l’inrevés

Màrius
Serra

A dalt, una imat-
ge de l’arrencada
de Fugit entre les
ruïnes d’una casa
vella abans de

començar la fugi-
da per tot Tàrre-
ga. A baix, imatge
de La ira dels
peixos amb el

vaixell que porta
uns viatgers a un
territori nou on
trobaran una cul-
tura que voldran

sotmetre

UNAFUGIDA
IUNA

BATALLA


