
Laura, innocent
i maliciosa

L’APUNT deu ser l’efervescència del record d’adolescència, però
va ser un autèntic mite sexual que els anys, les addic-
cions, la malaltia i la por d’envellir van malversar. Però
mai va perdre una de les claus del seu atractiu. Al seu
cos, sempre hi va afegir una mirada mig perduda, enig-
màtica, profunda i intel·ligent que li va donar aquest
voltatge entre innocent i maliciós.Jaume Vidal

El cinema italià dels anys setanta va ser un garbuix
d’obres d’exquisida elegància combinades amb deli-
rants barrabassades que podien ser interpretades pels
mateixos actors. Laura Antonelli era l’equivalent en
actriu d’aquest estat de les coses. Però, independent-
ment de si feia un Visconti o una comedieta amb tocs
picants, la seva presència omplia la pantalla. No sé si
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Segona fornada de nous
creadors del Fira Tàrrega,
liderat per Jordi Duran.
En la pròxima edició, del
10 al 13 de setembre, hi ha
una voluntat de renovar el
planter d’artistes als quals
caldrà donar projecció en
els pròxims anys. Si avui
Animal Religion, Insecto-
tròpics, Vaca 35, Teatro-
deCerca de Tarragona i Ín-
tims Produccions de Llei-
da ja s’han guanyat un re-
coneixement en la carte-
llera i hi tornaran a ser a
Fira Tàrrega, ja ben cone-
guts pel sector, ara arren-
ca el torn de propostes
més personals i tendres
com ara la Cia. Ignífuga
(fan una versió de Maeter-
linck al carrer amb A hou-
se is not a home), Carla
Rovira (explora com volen
que sigui el teatre els més
joves), Vero Cendoya (que
es desmarca amb un es-
pectacle ambiciós, de gran
format, muntant un partit
de futbol entre ballarins,
cor, banda i jugadors) i
l’artista circense Leire Me-
sa, que proposa una mira-
da gens plaent d’arraco-
nats de la ciutat.

Fira Tàrrega de les Arts
de Carrer s’inaugura amb
tota una declaració d’in-
tencions: El 10 de setem-
bre actuarà Animal Reli-
gion (amb el Sifonòfor que
van estrenar a L’Auditori,
però amb 15 dies de resi-
dència creativa per arro-
donir l’obra) i amb l’espec-
tacle inaugural dels In-
sectotròpics: Compra’m.
Aquesta companyia híbri-
da entre el videoart, la mú-
sica i les arts plàstiques

parteix del mite de Pando-
ra per preguntar-se com
aconseguir la veritable fe-
licitat. Esteve Soler i Jordi
Queralt (reincideixen des-
prés de la instal·lació con-
tra...) fan dramatúrgia i
espai escènic dels videoar-
tistes. El tercer plat fort de
divendres és la companyia
mexicana Vaca 35, que
actua amb la complicitat
dels actors de Teatrode-
Cerca. Plantegen un es-
pectacle gastronòmic, en
què artistes de les dues
bandes de l’Atlàntic vin-
culin cuina amb exili i la
cultura de la mort.

Tàrrega també és la de
les grans complicitats.

Potser per això tenen el
privilegi d’estrenar el dar-
rer treball de Leandre, Ice-
berg. Enguany, han iniciat
conveni amb el Summer-
stage de Nova York, que de
la musica s’obre a nous re-
gistres escènics, o de Cult,
que permet l’intercanvi
d’artistes italians i cata-
lans en festivals recíprocs:
és el cas del clown profund
de Associazione Eccentri-
ci Dadarò, per exemple. I
encara destaca un acte sa-
cramental de Calderón de
la Barca. Tàrrega busca
ser un recipient obert al
qual interrogui l’avui, sen-
se discutir-ne la radicali-
tat ni les formes. ■

Fira Tàrrega inicia un viatge amb nous
creadors, un cop consolidats els del 2011

Les noves
trajectòries
J.B.
BARCELONA

Preparant el muntatge ‘A house is not a home’, de la cia.
Ignífuga, fa uns dies a les Sitges de Tàrrega ■ IGNÍFUGA

nòtona, indicava els girs
pels carrerons de Montju-
ïc. La velocitat i l’estretor
generava una vulnerabili-
tat ben evident.

Dins de la limusina
Limousine#1 permetia,
ahir, els espectadors viat-
jar dins de la limusina
(amb passeig inclòs per
plaça Espanya, Gran Via,
Via Laietana i Paral·lel)
darrere d’uns vidres tin-
tats per comprovar que
aquest cotxe genera més
expectació que les torres
venecianes. Sovint, el
públic valora més l’embol-
call dels espectacles que
la mateixa creació escè-
nica. En aquest sentit,
Stoyanova es va deixar
emborratxar per la jogui-
na i va plantejar una dra-
matúrgia senzilla, escrita
la matinada anterior.

L’artista planteja tre-
balls maratonians, ben di-

ferents del d’ahir. Com la
de l’any passat amb Paisa-
jes de Chéjov, en què plan-
tejava diferents accions
durant llargues hores,
com si fos una mena d’ins-
tal·lació escènica. O com
va ser el taller en què revi-
sava el seu Madama But-
terfly, durant 40 dies tan-
cada a l’AdriÀntic, el
2008. No podia sortir en
cap moment i rebia visites
de directors per aprofun-
dir en algun dels cinc pas-

satges del seu muntatge. I
també de la seva mare,
amb qui feia anys que no
es parlaven. Ahir, dins de
Limousine#1 tornava la
referència a la mare: ella
estava preocupada que la
filla sucumbís en la misè-
ria per culpa de la seva dè-
ria artista. Certament,
avui Stoyanova revisa el
seu amor al teatre des que
és mare d’una nena de tres
anys que li demana aten-
ció. Stoyanova va sorpren-
dre amb La gitana, que li
va permetre un cert reco-
neixement en l’estret sec-
tor de les noves escenes.

L’Experimental Room
Festival inclou un grapat
de workshops. Perquè els
creadors de la nova escena
no poden concebre la re-
presentació sense la recer-
ca, l’aprenentatge. Un fet
insòlit per als que es cre-
uen que el talent creatiu
brota i creix sol. ■

Maria Stoyanova
destaca pels
seus projectes
de llarg
recorregut,
maratonians


