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El teatre gestual de JAM omple
l’Espai Reguer de rialles i tendresa

L’actor lleidatà Jaume Jové, JAM, ahir durant la seua actuació a FiraTàrrega a l’Espai Reguer.
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ElMêtre
JAM: Jaume Jové. 34 anys. Lleida.

Espai Reguer. 11.00 h i 18.30 h. Gratuït

A Jaume Jové (JAM) li calen
poques coses per posar-se el pú-
blic a la butxaca: una taula tren-
cada, una cinta mètrica i un pa-
raigua.Diu: “És el que solen fer
els nens.Amb poques coses, es
deixen portar per la imagina-
ció i poden arribar al paradís.”

Una cosa així és el que va pas-
sar ahir al matí a l’Espai Reguer,
on va presentar el seu especta-
cle El Mêtre. És el tercer pro-
jecte que presenta en solitari a
la Fira deTeatre (Glof,Humor-
tal), i abans ho havia fet també
amb la companyia lleidatana
Encara Farem Salat.
El Mêtre és un espectacle

que trasllada al món de la fan-
tasia, de la complicitat, el joc i,

sobretot, la tendresa. El va as-
sajar davant dels seus amics al
Teatre de l’Escorxador i des-
prés el va portar a la Fira deTi-
telles de Lleida.

A pesar que els projectes de
Jaume Jové funcionen bé per
Lleida, comenta que l’expan-
sió del seu projecte de teatre
gestual va millor per Europa,
on suma més d’una vintena
d’actuacions des del 2010.

■ Amb el nom de La Duen-
de, Montse Moreno actua ca-
da tarda i nit a la plaça de
SantAntoni i la plaça Major
dins de la programació off de
FiraTàrrega. La seua propos-
ta és la música fusió i cada
any es trasllada fins aTàrre-
ga per donar a conèixer les
seues composicions i també
“per veure i aprendre del tre-
ball de tots els artistes que hi
aterren aquests dies. Hi ha
gent que té moltes coses a dir
iTàrrega és un lloc on es pot
compartir amb tota la lliber-
tat”.
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«Vinc a oferir la

meuamúsica i a

veure artistes»

MontseMoreno
ARTISTA I CANTANT DE GADITANA
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Las polis. Las polis (clown). Espai La
Maleta-exterior, 20.30 h. Gratis.

Ganso& Cia.WalkMan (clown). Espai
23 Arts, 20.30 h. Gratis.

Arsènic Creació. La nit just abans...
(teatre). Teatre Ateneu-foyer,
21.00/24.00 h. 12 €.

GuillemAlbà&The All In Orchestra.
Marabunta (clown-música). Espai
Moritz, 21.00/01.00 h. 5€.

Kukai Dantza Konpainia. Gelajauziak
(dansa). Parc Sant Eloi-Pla Dipòsit,
21.00 h. Gratis.

LAminimAL. La supervivencia...
(teatre). Espai Les Sitges, 21.00 h. 12€.

Brodas Bros, Circle...UrbanNation
(dansa). Pl. Nacions, 21.30 h. Gratis.

Cía Obskené. Fuenteovejuna... (teatre).

Pl. Àlbers, 21.30 h. 5 €.

Xa! Teatre. Cacos (circ). Espai ADGAE-
calle, 21.30 h. 5 €.

La RuedaTeatro Social. Los
Rodríguez... (teatre). Plaça Major, 22.00
h. Gratis.

TitzinaTeatre.Distancia sieteminutos
(teatre). Teatre Ateneu, 22.00 h. 15 €.

Camilo Clown.Driiing (clown). Espai
La Maleta-exterior, 22.45 h. Gratis.

Teatr KTO. The blind (teatre). Sant Eloi-
Pla Dipòsit, 23.00 h. Gratis.

FiraTàrrega. La ira dels peixos (teatre).
L’Hort del Barceloní, 24.00 h. Gratis.

LosMoñekos. Yi-Ha (dansa-teatre). Pl.
Comediants, 00.30 h. 5€.

Batukada. C/ Migdia, 01.30 h. Gratis.

críticadeteatre

Encara que un servidor mai
ha sigut entusiasta de pre-
tenciosos espectacles in-

augurals, sinó més aviat dels
actes concisos i inequívocs
com l’emblemàtic Chupina-
zo, en aquesta ocasió troba a
faltar una mica el protocol or-
dinari de la fira; és a dir, que
la inauguració es trobi a la cap-
çalera de la programació.
D’una altra forma passa com
amb aquelles parelles que,
després de llargs anys de con-
vivència, decideixen formalit-
zar la unió sense escatimar ni
tan sols el comiat de solters:
està fora de lloc.

Una inauguració queda des-
virtuada si se li sostreu el mis-
teri, si s’anticipa sense pudor
en horari prime time en una
data de màxima audiència. En
gran part, el seu èxit rau en
l’expectativa que genera, en
l’hermetisme de la sorpresa
que ofereix. Com amb el ves-
tit de la núvia abans de l’en-
llaç, no han de transcendir de-
talls, només rumors que avi-
vin el desig de veure-ho.Tan
inoportú com l’anterior, si no
més, és el mitjà escollit per re-
velar l’acte: la televisió empe-

titeix el teatre, el converteix
en un succedani de tercera di-
visió. Succeeix així perquè
l’espectacle en viu es rep en
col·lectiu, amb la qual cosa
l’espectador se sotmet a una
emoció conjunta, com es fa
evident en els concerts; tan-
mateix, el televident (excep-
te en els actes esportius que
congreguen multituds) ho pro-
cessa en solitari. L’especta-
cle escènic queda així dismi-
nuït i devaluat de forma injus-

ta, ja que el seu disseny no ha
estat pensat per a la petita
pantalla, sinó per a la curta
distància. Per això mateix, La
ira dels peixos no pot ser un
bon espectacle inaugural, o bé
perquè no és espectacle (di-
jous aTV3 des de Barcelona)
o bé perquè no és inaugural
(divendres a la Fira deTàrre-
ga). Quins temps, aquells del
pastís de Kiku Mistu!

Peix inaugural
EMILI BALDELLOU

tarda amb dansa a càrrec de la companyia Les Filles Föllen.
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el centre de Tàrrega ambMarkeliñe.
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Maquillatge ‘adaptat’ a la fira.
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Una inauguració

queda desvirtuada si

se li sostreu el misteri


