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JUSTO BARRANCO

Tàrrega

L
a Fira de Tàrrega
sempre vol oferir un
catàleg d’experiènci-
es úniques per als vi-
sitants, i sens dubte

aquest any va per bon camí. Els
que ahir van assistir a l’embogida
Chicken legz en podendonar testi-
moni. Els Animal Religion van
perpetrar una actuació divertida,
sorprenent i, sens dubte, molt
animal. I van aconseguir molts
aplaudiments. També va aconse-
guir una ovació ahir al matí, amb
part del públic dret, la compa-
nyia de dansa txeca Verterdance
amb Correction, un espectacle on
els ballarins tenen les sabates cla-
vades a terra. Més aplaudiments:
per aRudo, deManolo Alcántara,
un espectacle d’equilibri i força

amb pesades caixes i barres me-
tàl·liques que juga amb el perill
–els ensurts del públic no van es-
cassejar– i, com era previsible,
per al hip-hop dels Brodas Bros,
que van aconseguir un enorme
triomf, entre altres, amb els seus

famosos moviments robòtics a la
plaça de les Nacions davant
d’una enorme audiència.
Però, esclar, no tot són flors i

violes, i ahir l’obra argentinaÁfri-
ca va aconseguir nombroses de-
sercions al poliesportiu de la ciu-

tat. Una actriu tancava l’especta-
cle de dansa-teatre narrant l’ori-
gen de les seves imatges i deia en
broma que quan li van explicar la
proposta no s’entenia gens. Sens
dubte no del tot.De qualsevolma-
nera, al final va tenir una ovació
per part dels que van aguantar
fins al final. Gustos. Per cert, que
camí del poliesportiu es podien
observar desenes d’autocarava-
nes i de simples camionetes habi-
litades per dormir aquests dies a
la ciutat, i amolta gent feia lamig-
diada a la ribera del disminuït riu
Ondara.
I és que Tàrrega ja va experi-

mentar ahir un notable –encara
que no enorme– augment de visi-
tants. Centenars d’ells es van
apuntar al divertit cercavila de la
Sidral Brass Band al ritme de te-
mes com Lady marmalade mal-
grat el sol que brillava al cel. Un

sol que no va impedir que els es-
pectacles de l’Off Tàrrega que
omplien la ciutat amb malabars,
equilibris i molt d’humor –en no
poques ocasions gràcies a volun-
taris del públic– fossin plens.
També sota el sol, encara que

el de la tarda, va transcórrer ahir
Chicken legz, que avui es pot tor-
nar a veure a les 18.30 hores. Els
Animal Religion –que estrenaran
el 20 de febrer a L’Auditori de
Barcelona Sifonòfor, barreja de
circ i música contemporània–
van portar la seva particular con-
cepció de les arts circenses i la se-
va enèrgica i impúdica joventut a
una escola hípica, i van convertir
un camp clos circular en escenari
de circ i tauromàquia: allà van
cantar, van ballar, van fer totame-
na d’acrobàcies i salts, es van con-
vertir en gossos, llops, gallines i
ànecs, van declarar el seu amor a

un cavall –amb una cançó en an-
glès– i enmig de la diversió i el
desgavell es van enfrontar a un to-
ro,mecànic, esclar, que els alçava
a diversos metres per saltar o fer
equilibris amb el cap sobre les pa-
les al ritme de música electròni-
ca. També van actuar una oca, un
cavall i un vell però hàbil gos que
va ser capaç de recollir amb la bo-
ca una mànega i emportar-se-la
ell solet fora del camp clos. Estan
bojos i són molt bons.
Bons també van ser els txecs

de Vertedance, que van presen-
tar un exercici d’estil brillant
amb Correction: els set ballarins
tenen les sabates clavades a terra
i no esmouen del lloc durant tota
l’obra. Però no paren des que es
desperten fins que acaben el seu
dia en una discoteca ballant sota
una llum estroboscòpica que
crea imatges fascinants. Entre-
mig, s’inclinen desafiant la gra-
vetat gràcies a les seves sabates
clavades, s’empenyen, cauen cap
enrere, endavant, cap els costats,
lluiten, es debaten, s’aixequen,
pensen a desencadenar les saba-
tes que els lliguen però, final-
ment, continuen dins d’elles... La
llibertat i la vida vestits ambmolt
bon humor.c
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El sol no va impedir
que els espectacles
s’omplissin, tant els
oficials com els off

Una imatge de l’espectacle Chicken legz, dels Animal Religion, que es torna a representar avui a la Fira de Tàrrega

Teatre, dansa, cercaviles, circ i ball per a l’últimdia

MERCÈ GILI

NOMBROSOS VISITANTS

A Tàrrega sovintegen
les autocaravanes
i les camionetes
habilitades per dormir

El circ embogit i vital dels Animal Religion
triomfa a Tàrrega, que també aplaudeix
els Brodas Bros i la txeca ‘Correction’

Larebel·lió
delsanimals

]La Fira del Teatre al Car-
rer de Tàrrega farà balanç
avui d’aquests dies d’especta-
cles i donarà dades orientati-
ves dels visitants que han
acudit durant aquest cap de
setmana a l’esdeveniment i
que en els últims anys han
descendit. Però en qualsevol
cas, encara queda una jorna-
da sencera de festival: avui hi

haurà espectacles des de les
onze del matí a les deu de la
nit. Es podran veure als car-
rers tant els nombrosos parti-
cipants de l’off, com també
propostes gratuïtes del pro-
grama oficial que han tingut
molt d’èxit, com el hip-hop
agrupat sota el títol Urban
nation a la plaça de les Naci-
ons, Brodas Bros inclosos (19

hores). O com l’humor anglès
de Wet picnic (17 i 18.30 h),
el Micro-Shakespeare (18 h) o
l’animada música de la Sidral
Brass Band (13 i 19.30 h). Pe-
rò també es podran tornar a
degustar algunes de les pro-
postes més innovadores –que
no vol dir avorrides– de la
fira, com Fugit (11 i 19 h),
amb la seva fugida per la ciu-

tat, Rudo (18.30 h) o Chicken
legz (18.30 h). L’espectacle
inaugural, La ira dels peixos,
es repetirà (21 h), i per als
amants del teatre de text hi
ha Distancia siete minutos (12
h), de Titzina teatre. Per als
que vulguin moure’s, Les fi-
lles Föllen cerquen la partici-
pació del públic amb Thank
you for dancing (11 h).

JO,TNC

“M’AGRADA EL TEATRE QUE TNC”
TEATRE CLÀSSIC I CONTEMPORANI, EXPOSICIONS, CONFERÈNCIES, ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES,

LA SALA GRAN, LA SALA TALLERS, LA SALA PETITA, LA JOVE COMPANYIA, EL PROJECTE SOCIAL,

ELS TALLERS DE POESIA I CIRC...

TNC MOLT MÉS QUE UN TEATRE!


