
57GUIA
SEGRE
Diumenge, 14 de setembre del 2014 ESPECTACLES

FIRATÀRREGA2014 PROPOSTES

SELECCIÓPERAVUI

L’artnoudefercomèdia

EMILI BALDELLOU

Escribo por el arte que inven-
taron / los que del vulgo
aplauso pretendieron, / por-

que, como las paga el vulgo, es
justo / hablarles en necio para
darles gusto”, va escriure Lope
deVega amb referència al seu
escàs respecte envers els precep-
tes clàssics que, suposadament,
governaven la composició de les
comèdies.

Lamàniga ampla de Lope res-
pecte al rigor acadèmic que al-
guns ximples li exigien, tanma-
teix, no hauria de desdibuixar
un principi bàsic: l’únic que
compta és el resultat final de
l’obra i no la tècnica o l’estil que
la vesteix. I dolent serà el resul-
tat si la plebs no la comprèn, de
la mateixa manera que el resul-
tat difícilment no serà bo si es

renuncia a la complexitat per
aconseguir que així sigui acces-
sible a tots els públics.

Dic això a propòsit de l’acti-
tud que ha proliferat perillosa-
ment d’emprendre textos clàs-
sics des de la frescor i la trivia-
litat a costa del seu pes i rique-
sa.Això potser respongui a la
voluntat de facilitar la compren-
sió de l’obra, però no deixa d’en-
cobrir la incapacitat de sonde-
jar-la a fons i/o la desconfiança
per la lucidesa del públic.

Per dirimir la riquesa d’un es-

pectacle existeix un únic criteri
infal·lible: atendre l’estat en el
qual queda el nostre organisme
una vegada sotmès a l’exposició
prolongada als actors. Si la sen-
sació és de benestar, la cosa no
ha anat bé.

Un espectacle valuós en cap
cas ha de ser complaent, sinó re-
sultar incòmode i fins i tot tan
molest com una endoscòpia. Fins
i tot una comèdia hi ha d’aspi-
rar. Res no és tan nociu per a una
bona comèdia que provocar un
riure continu: esgota l’especta-
dor i en limita la capacitat crí-
tica i emocional; aquest es deixa
portar la cullera a la boca i es
torna dòcil i inoperant. El bon
espectacle és aquell que estimu-
la la secreció dels sucs gàstrics
per digerir-lo.

críticadeteatre

Produccions Essencials. Els tres llops i
el porc (marionetes-actors). Espai La
Maleta-claustre. 10.30 h. 5 €.

Dr. Batonga. Patinem-nos elmón!
(música-dansa). La Fassina. 11.00/17.00
h. Gratis.

JAM. ElMêtre (clown). Espai Reguer.
11.00/17.00 h. Gratis.

Les Filles Föllen. Thank you for
dancing (dansa). Plaça Major. 11.00 h.
Gratis.

Moxie Brawl. Sit back (dansa-teatre).
Pl. Nacions. 11.00 h. Gratis.

Toti Toronell + Pepa Plana.Despistats
(clown). Plaza dels Àlbers. 11.00 h. 5 €.

Bohemia’s. La guillotina (instal·lació).
Pl. Carme. 12.00/18.00/19.00 h. Gratis.

TitzinaTeatre.Distancia sieteminutos
(teatre). Teatre Ateneu. 12.00 h. 15 €.

S. Tejnorová&The Commando. Edge
(dansa-teatre). Espai Sant Josep.
12.30/19.00 h. 15€.

Dudu&Cia. El niu (clown). Espai La
Maleta-exterior. 12.45 h. Gratis.

Agrupación Señor Serrano.Una casa
en Asia (multidisciplinari). Poliesportiu
Municipal A. 13.00/20.00 h. 12 €.

Sidral Brass Band. Red redwine
(música). C/ Migdia-itinerant.
13.00/19.30 h. Gratis.

foradelugar. El rei Gaspar (noves
dramatúrgies). Pl. Carles Perelló.
14.00/15.30/17.00 h. 12€.

Cía. LaTrócola. Potted (circ). Plaça
Nacions. 17.00 h. Gratis.

La RuedaTeatro Social. Los
Rodríguez... (teatre). Plaça Major. 17.00
h. Gratis.

Wet Picnic. The lift (animació). C/
Migdia-itinerant. 17.00/18.30 h. Gratis

Cía. La Pulpe. C.O.C.A. (teatre). Pol.
Municipal B. 17.30 h. 12 €.

Big Bouncers. Big Bounce (dansa). Pl.
Comediants. 17.30 h. 5 €.

Amantis. Som (multidisciplinari).
Assoc. Alba. 18.00/20.00 h. 12€.

Laitrum.Micro-Shakespeare (inst.).
Espai Reguer. 18.00 h. Gratis.

Cia. Teatre CalleMonterrey. Ti-Tian

(circ). Plaça Carme-itinerant. 18.00 h.
Gratis.

15Feet6.Dynamite & Poetry (circ).
Plaça Nacions. 18.00 h. Gratis.

Tresperté. Aquí sobra uno (circ). Espai
23 Arts. 18.00 h. Gratis.

Animal Religion. Chicken legz (circ).
Espai Animal Religion. 18.30 h. 12€.

Les Dessous de Barbara.No temetas
eso en la boca (teatre-circ). Espai La
Maleta-exterior. 18.30 h. Gratis.

Manolo Alcántara. Rudo (circ). Cal
Trepat. 18.30 h. 12 €.

Xa! Teatre. Cacos (circ). Espai ADGAE-
calle. 18.30 h. 5 €.

Brodas Bros, Circle of Trust...Urban
Nation (dansa). Pl. Nacions. 19.00 h.
Gratis.

coLABse.Mesa para 2 (teatre). Plaça

Major. 19.00 h. Gratis.

Kamchàtka. Fugit (teatre). C/ Urgell
30. 19.00 h. 12 €.

Click Clowns. Taller ambulante...
(clown). ADGAE-carrer. 19.30 h. 5€.

Ganso& Cia.WalkMan (clown). Espai
23 Arts. 19.30 h. Gratis.

MarcoVargas & Chloé Brûlé.Me va
gustando (dansa). Museu Comarcal.
19.30 h. 5€.

Obskené +Teatro Ojo.Gran rifa...
(multi.). Pl. Àlbers. 20.00 h. Gratis.

Stereo Akt. Close encounters (teatre).
Cal Trepat. 20.00 h. 12 €.

Pierrot Teatre de Centelles.Maria
Rosa (teatre). T. Ateneu. 20.30 h. 12 €.

FiraTàrrega. La ira dels peixos (teatre).
Plaza de l’Hort del Barceloní. 21.00 h.
Gratis.

Claire Ducreux a l’espectacle ‘Réfugiée Poétique’.

X. SANTESMASSES

X. SANTESMASSES

itinerant ‘Andante’, amb la qual roden pels carrers més cèntrics de Tàrrega.

de Claire Ducreux a l’Ateneu va ser desallotjat després d’una falsa alarma d’incendi.

X. SANTESMASSES

Un muntatge valuós

no ha de ser complaent

sinó resultar incòmode


