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SELECCIÓPERAVUI

Catalina Carrasco. Travelling
(dansa). Pl. Nacions, 11.00 h. Gratis.

coLABse.Mesa para 2 (teatre).
Plaça Major. 11.00 h. Gratis.

Toti Toronell & Pepa Plana.
Despistats (clown). Plaça dels
Àlbers. 11.00 h. 5 €.

Cia LaManofactoria.Menut
Cabaret (putxinel·lis/objectes).
Espai La Maleta-Aula. 12.00 h. 5 €.

JaroVinarsky. Animalinside.
(performance). Poli. Municipal A.
12.00 h. 12€.

Laitrum.Micro-Shakespeare.
(instal.). E. Reguer. 12.30 h. Gratis.

Ganso& Cia.WalkMan (clown).
Espai 23 Arts. 13.00 h. Gratis.

Cía. Teatro de Arena. La velocidad
del zoom... (teatre). Poliesportiu
Municipal B. 17.00 h. 12 €.

Les Filles Föllen, B.Wysoczanska.
Thank you for dancing (dansa).
Plaça Major. 17.00 h. Gratis.

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

JAM. ElMêtre (clown). Espai Reguer.
18.00 h. Gratis.

Elegants. Cabaret Elegance (circ).
Espai La Maleta. 18.30 h. Gratis.

Big Bouncers. Big Bounce (dansa).
Pl. Comediants. 19.00 h. 5 €.

Nats Nus Dansa.Monòlit. Solo de
ToniMira (dansa-teatre). Espai Sant
Josep. 19.30 h. 15 €.

Cia. Obskené. Fuenteovejuna
(teatre). Pl. Àlbers. 20.00 h. 5 €.

Arsènic Creació. La nit just abans...
(teatre). Teatre Ateneu. 21.00 h. 12€

ESPECTACLE INAUGURAL. La ira
dels peixos (teatre). Plaça de l’Hort
del Barceloní. 21.00 h. Gratis.

LAminimAL. La supervivencia...
(teatre). Esp. les Sitges. 21.00 h. 12€

Claire Ducreux. Réfugiée Poétique
(dansa-teatre). Teatre Ateneu. 22.00
h. 15 €.

LosMoñekos. Yi-Ha (dansa-teatre).
Pl. Comediants. 23.00 h. 5€.

ThéâtreMü. Paradox (titelles).
Espai 23 Arts. 23.30 h. Gratis.

Loco Brusca.Mr. X (clown). Espai
La Maleta-exterior. 24.00 h. Gratis.

LaTroba Kung-Fú. Concert. Espai
Reguer. 01.00 h. Gratis.

críticadeteatre

Antany, la primera espelma
que encenien els comedi-
ants era perquè l’estrena

de la seua obra no coincidís amb
una execució pública. Encaval-
car tots dos esdeveniments era
garantia d’un teatre desert.

El públic sempre ha preferit
el tortuós realisme d’una mort
veraç (trobar un botxí solvent
era gairebé un miracle) a una
fingida, per més heroisme que
li imprimeixi el comediant. Fe-
nomen semblant és d’augurar a
la Fira d’aquest any: distrets pels
funambulistes de la res publica,

la fira de la qual es prolonga més
que cap altra, poca atenció es
prestarà a un esdeveniment la
raó de ser del qual –malgrat la
seua ja provecta edat– fia el seu
prestigi popular en la repercus-
sió mediàtica que aconsegueix.

La Fira deTàrrega ha evolu-
cionat artísticament en els úl-
tims anys fins a aconseguir una
identitat reconeixible, cosa molt
meritòria i que la situa en un ni-
vell més enllà de les nostres
fronteres. El problema és el de
sempre, el mateix que l’estirp
dels nostres estadistes, al mar-

ge de quin sigui el seu domini
territorial, pateix i fa patir (més
el segon que el primer): l’absèn-
cia d’un projecte sòlid capaç
d’arrelar i d’afavorir uns inte-
ressos comuns (em refereixo, es-
clar, als de la comunitat).

La Fira no s’escapa de l’efer-
vescent mentalitat dels faedors
d’infraestructures infrautilitza-
des, les quals han ofuscat histò-
ricament els governants des de
la piràmide de Gizeh.Tota in-
versió hauria de quedar justi-
ficada per la seua profitosa re-
percussió a llarg termini. Si bé

la Fira deTàrrega no és l’aero-
port d’Alguaire, totes dos com-
parteixen una lògica il·lusionis-
ta que consisteix a aparèixer fu-
gaçment per esfumar-se poc des-
prés encara que amb diferent
llast.

I el pitjor és que el problema
no és de la Fira, sinó de la men-
talitat que tot ho impregna. Els
impulsos secessionistes que
s’apoderen de molts de nosal-
tres potser tinguin la seua raó
íntima en el desig d’escapar a
aquesta miasma… Però, potser
és possible?

EMILI BALDELLOU

Teatre i política: viatge a enlloc 1

La companyia polonesa Teatr KTO, amb una vintena d’actors, va obrir ahir a la nit el cartell de FiraTàrrega.

XAVIER SANTESMASSES

X. S. / J. BALLABRIGA
❘ TÀRREGA ❘ La coincidència amb la
Diada va fer que la primera jor-
nada de la 34 edició de la Fira
deTeatre al Carrer deTàrrega es
convertís ahir en un aperitiu te-
atral amb només un espectacle
en el programa oficial. FiraTàr-
rega arrencarà avui divendres el
gruix de les més de 270 repre-
sentacions previstes fins al diu-
menge a càrrec de 80 companyi-
es i fins i tot ha previst l’espec-
tacle inaugural per a aquesta nit
(21.00 h) a la plaça de l’Hort del
Barceloní amb la producció prò-
pia La ira dels peixos. De mo-
ment, ahir a la nit més d’un mi-
ler de persones van gaudir del
muntatge The Blind al parc de
Sant Eloi, una adaptació per al
carrer en gran format de la no-
vel·la Assaig sobre la ceguesa,
del Nobel portuguès José Sa-
ramago, a càrrec d’una compa-
nyia polonesa de prestigi inter-
nacional,Teatr KTO. El públic va
contemplar un espectacle mul-
tidisciplinari de gran impacte vi-

Aperitiu teatral a la Diada
Mésd’unmiler d’espectadors en el primermuntatge del certamen, ‘TheBlind’,
al parc de Sant Eloi || Avui divendres, inauguració de la nova edició

sual i de gran intensitat física,
que constitueix una paràbola so-
bre la decadència de la civilitza-
ció i un estremidor estudi sobre
la condició humana. La compa-
nyia representarà de nou aques-
ta obra avui divendres (22.30) i

demà dissabte (23.00). D’altra
banda, l’organització de FiraTàr-
rega va informar ahir de qua-
tre espectacles amb les entrades
ja esgotades per a totes les se-
ues funcions: Constructivo, de
la Fundació Collado; Rudo, de

ManoloAlcántara; Me va gus-
tando, deMarcosVargas &Chloé
Brûle; i Fugit, de la companyia
Kamchàtka. Dimecres ja s’havi-
en venut 2.679 entrades anti-
cipades,més del doble que l’any
anterior.


