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EDUARD MOLNER

A Tàrrega, a l'antiga Farinera
–avui un edifici mig enrunat–, dos
paletes ens parlen de la seva feina i
de la seva vida. D'entrada un pale-
ta no és un paleto. Un paleta és al-
gú que construeix seguint un plà-
nol però que, sovint, el millora. El
paleta baixet explica que va abai-
xar dos centímetres els graons de
l'escala que construïa per a una se-
nyora gran i encara li ho agraeix:
“qué cómoda es la escalera queme
hiciste”.
El paleta baixet i l'alt ens expli-

quen la seva vida fora de l'obra, a
l'apartament de Ginebra, al costat
d'un altre paleta polonès i un altre
d'origen turc. Construeixen l'enor-
me accelerador del CERN. Tots
s'entenen en un anglès molt direc-
te que també empren a l'especta-
cle. Formenuna internacional pro-
letària de la construcció. Han arri-
bat però a una conclusió, “¡basta
de construir!, edificio que no sirve
para cobijar a la gente, abajo con
él”, farts de la insensibilitat d'uns
arquitectes estrella que construei-
xen per enlluernar, però no per
acollir la vida. Ens expliquen vi-
sualment conceptes que mai po-
dríem suposar reflexionats per
paletes, “Fragilitat”, “Necessitat”,
“Solitud”. El paleta baixet, italià de

naixement, de petit anava cada dia
a veure La pietà de Miquel Àngel,
amb son pare. Reprodueixen per a
nosaltres, amb la música de fons
d'una formigonera, una pietà al
damunt d'un carretó, on el mantell
és unplàstic blaud'aquells per pro-
tegir la sorra de la mullena de la
rosada. Són un Tip i Coll d'avui; a
Constructivo Ernesto Collado i
Piero Steiner són dos clowns en-
tendridors encarnats en personat-
ges que volen aproximar-se a la

banda oculta d'allò que mirem ca-
da dia, sense veure.

Animalitat
A Rudo, Manolo Alcántara fa girar
un tub de ferro de dues polsades
de diàmetre i potser quatre de llar-
gada, almig de la pista del seu circ,
com si fos una extremitat del seu
cos. El tub ens passa a mig metre
escàs de les nostres cares. Però en
cap moment el veiem patir. Si el
circ no conté un desafiament no és

benbécirc i aquíAlcántarahadeci-
dit compartir el perill, o si més no
transmetre aquesta sensació. Som
molt a la vora. Dins la pista Mano-
lo està acompanyat per dues noies,
una violinista i un violoncel. Tots
tres vestits amb parracs verds i
marronosos, desgastats. Una famí-
lia de grangers? Tal vegada tres
germans on mana el més fort però
on tothom ha aprés a sobreviure.
Alcántara hi posa la força i l'equili-
bri, elles una musicalitat intensa,
amb trets del romanticisme del
XIX, però de nova creació –Clara
Peya– que contrasta amb la rudesa
de l'home feréstec que puja da-
munt de les barres de ferro, i tam-
bé de l'espai. A Manolo Alcántara
se l'il·lumina la cara quan apareix
amb una titella que fa passejar
damunt la barra davant seu com
unàlter egode fusta.Rudo es va po-
der veure al Grec, s'ha vist a Fira-
tàrrega i es pot repescar a Tempo-
rada Alta.

Però aquest no era l'únic espec-
tacle feréstec d'aquesta edició del
Firatàrrega. Chicken Legz, de la
companyia Animal Religion, ha es-
tat una de les grans experiències
(perquè cal parlar d'experiències
quan es parla de Tàrrega) d'aques-
ta edició de la fira. Un espectacle
que va esgotar de seguida totes les

localitats. Va córrer la veu, tot i ser
una mena de work in progress, un
projecte que encara creix. SiCons-
tructivo necessitava un edifici en
runes, Chiken Legz demanava una
granja. I de fet el públic s'hi havia
de traslladar ambunautocar facili-
tat per l'organització. Un cop allà
ens rebiendues carnisseres deBar-
bies, tallaven les nines amb grans
ganivets mentre repetien una me-
na de mantra que tenia a veure
amb el ritual que practicaven i es
movien al ritme de la seva oració
ambunagestualitat contundentpe-
rò divertida, regulant el pas del pú-
blic a l'interior de la granja. Un xoc
una mica violent i agressiu però
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TeatreUnanymés–i ja en són trenta-quatre– laFira deTeatre alCarrer de
Tàrregahapresentat unapanoràmicade lamultiplicitat de les arts escèniques
actuals.Repassemelmésdestacat d’una cita imprescindible

D’experiències
i emocions

A ‘Chicken Legz’
es fan equilibris, es
balla, es canta, es fa
acrobàcia, verticalisme,
es fa riure...

LA IRA DELS PEIXOS. Espectacle inaugural
de la Fira, d’Ignacio Achurra
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també catàrtic, netejador. Allibe-
rats de la Barbie metafòrica que
tots portàvem a dins (la càrrega de
socialització d'un món concebut
per al consum) ens trobàvem amb
una comunitat, un pèl fool, ocu-
pant els espais dels animals amb
els animals, però sense molestar-
losmassa.Uncomparteixun tomà-
quet madur amb una oca, un altre
alimenta un cavall des de la seva
mateixa menjadora. Semblen ha-
ver trobat una mena d'harmonia
en convivència. L'espectacle en si
tenia lloc en el sorral per fer trotar
els cavalls, esdevingut pista de
circ, on la comunitat sencera, nou
intèrprets dirigits per Quim Girón

i Niklas Blomberg, desenvolupa-
ven els seusnúmeros de circ acom-
panyats per la música hip-hopera,
interpretada per un d'ells, o per un
piano on es tocaven peces exquisi-
des, a vegades elevat per un toro
de càrrega, a vegades situat al mig
del cercle coma suport per a un in-
tèrpret nu, que amb la sevamúsica
i les fulles que li penjaven del cos
seduïa un cavall agraït per el tren-
cament de la seva rutina diària. A
Chicken Legz es fan equilibris so-
breel toro elevador, es balla, es can-
ta, es fa acrobàcia sobre terra, verti-
calisme, es fa riure. En l'arena, on
s'esbargeixen els cavalls, o s'ensi-
nistren, tota la troupe, comuname-

na de comuna grotowskiana, inte-
ractuaamb l'espai des de l'assimila-
cióde l'espai, que aquí, comen tan-
tes altres propostes de Tàrrega, té
una centralitat absoluta. Potser
l'element més bàrbar és la Barbie,
per això cal mutilar-la, potser cal
recuperar aquella harmonia de re-
lacions amb el món natural des-
vinculada de l'explotació. A Chi-
cken Legz tots els animals, els re-
sidents habituals de la granja i els
artistes, semblen compartir el ma-
teix nivell de domesticitat en una
menadepactede convivència agra-
dable per a tots. L'emoció era vi-
sible en molts dels rostres dels es-
pectadors, transformats pel que
havien vist.

Emocions dures
Si alguna cosa ha caracteritzat el
segle XX, i sembla que també inte-
grarà els senyals d'identitat del se-
gleXXI, és la peremptòria necessi-
tat de fugir per part de centenars i
centenars de milers de víctimes.
Aquí imés enllà de les nostres fron-
teres. La història d'Europa és, en
bonamesura, una fugida. Fugit, un
altre site specific dels que s'han
pogut veure aTàrrega, és unespec-
tacle de la companyia Kamchatka
que conclou una trilogia formada
pels espectacles Kamchatka i Ha-
bitaculum. Elsmateixos vuit perso-
natges del primer dels espectacles,
el que va posar nom a la compa-
nyia, amb les seves maletes i els
seus vestits que ben bé podrien ser
dels anys trenta o d'uns anys qua-
ranta empobrits, com era aquella
Europa de la postguerra, ara ens
conviden a entrar a un solar en
runes, on cadascun d'ells duu una
activitat diferent però tots compar-
teixen un sol neguit, una angoixa
indefinible però espessa. Bellu-
guen els espectadors amb preocu-
pació, amb una tensió pel que po-
dria passar que ben bé no se sap
quepodria ser.De sobte una truca-
da. Sona un telèfon en el solar. El

telèfon penja a tres metres d'alça-
da. Ningú podria despenjar l'auri-
cular, però no cal. Sembla que la
trucada és esperada i això mobilit-
za tots els intèrprets: cal organit-
zar la sortida, més aviat, la fugida.
Més tard ens demanaran els nos-
tres senyals d'identitat,mòbils i do-
cumentació. Que ningú sàpiga qui
podríem ser si fóssim “intercep-
tats”.Començauna fugidapels car-
rers, portals, garatges de Tàrrega
que inclou un transport ocult dins
la caixa d'un camió. Sense poder
demostrar qui som, no som més
que humans a la recerca de refugi.
Fugit, dirigit per Adrian Schvarzs-
tein, aconsegueix una catarsi
col·lectiva transformada en llàgri-
mes de més d'un i de dos especta-
dors, convertits aquí en subjectes
actius d'unespectacle que transfor-
mael conflicte dramàtic en experi-
ència viscuda.
Aquesta edició de Tàrrega ha

presentat desenes d'espectacles
que aquí no podem comentar. Al-
gunes petites joies que mereixeri-
en un espai a la gran ciutat per fer
temporada comMeva gustandode
la companyia Marco Vargas &

Chloé Brulé, un flamenc estilitzat,
elegantíssim, que acompanya una
dramatúrgia que comprèn cant i
també paraula.
Firatàrrega creix i es diversifica,

s'enriqueix des d'una mirada que
entén lamultiplicitat de les formes
creatives que avui podem anome-
nar arts escèniques, però des del
compromís que comprèn la l'inter-
venció social que les justifica i la se-
va innovació estètica. Un any més
cita imprescindible. |

‘Fugit’ aconsegueix
una catarsi col·lectiva
transformada en
llàgrimes de més d’un
i de dos espectadors

CHICKEN LEGZ. Espectacle de circ
embogit presentat per Animal Religion

FUGIT. Espectacle de la Companyia
Kamchatka

A l’esquerra,
públic assistent
a un dels
espectacles de
carrer de l’última
edició de la Fira de
Teatre al Carrer
de Tàrrega
FOTOS MERCÈ GILI


