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Tàrrega, explosió visual
Insectotròpics obre una fira temptadora amb imatges potents i resposta tèbia

JUSTO BARRANCO
Tàrrega

L
a Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega
està de tornada.
Amb força. Malgrat
queésunanyaprio
ri complicat. O pot

ser per això. Complicat no només
perquè ahir al matí la forta pluja
preocupava –finalment, com els
núvols, serena– sobre la inaugura
ció oficial de la fira.Una inaugura
ció que s’havia de celebrar –i es va
celebrar, ambunespectacledepo
tènciavisual inusitadaquetot iaixí
va ser acollit tèbiament– a les deu
de lanit aL’hort delBarceloní. Pe
rò l’any és complicat sobretot per
què el volum d’audiència que rebi

avui laciutatdeTàrregaresulta to
ta una incògnita a causa de la cele
braciómassiva de l’11 de setembre
a la Meridiana barcelonina. Així
que possiblement per això la més
queveteranaFiradeTeatrealCar
rer, dirigida per Jordi Duran, ha
decidit posar tota la carn a la grae
lla des del principi amb dos mun
tatgesdefortacàrregapoèticaipo
lítica que es podran tornar a veure
aquest cap de setmana i que són
duesde lesgransapostesd’aquests
dies. D’una banda, la inauguració
oficial, Compra’m, dels catalans
Insectotròpics, una reflexió, sub
ratllen, sobre el buit de la societat
de consum. De l’altra, Cuando to-
dos pensaban que habíamos des-
aparecido,unpasseigperlavidai la
mort que esdevémolt lleuger per

nificat final dels 45minuts de fun
ció va quedar en l’aire per amolts i
d’aquí la bona però tèbia acollida.
LacompanyiaInsectotròpicsésun
grup multidisciplinari d’artistes
queuneixencomningúel vídeo, la
pintura, lamúsica i el teatre creant
espectacles visualment poderosos
i plens de poesia. Un grup que ha
anatcreixentambelsseusespecta
cles a la mateixa Fira de Tàrrega i
queahira lanitvanmostrarqueha
arribat a terrenys importants amb
unespectacleelpuntdepartidadel
qualés la famosacapsadePandora
enlaqualdesprésd’obrirlanomés
va quedar l’esperança. Després
d’unes imatges sobre el convuls
món actual en les quals fins i tot
apareix el sociòleg Zygmunt Bau
manrecordantquelaprincipalpor

Cultura
La inauguració de la Fira del Teatre al Carrer

de la societat contemporània és
queningúnotéelcontrol, laprota
gonistacomençaunviatgepelsori
pells d’un món multicolor que
semblen acostarla en algun mo
ment a la saviesa, mussol inclòs,
però que l’acaben conduint a una
espècie de concurs televisiu en el
qual agraeix ser la guanyadora, la
fama, l’èxit.Mentre apareixen a la
pantalla gran que ho presideix tot
missatges com “Fuck off reality”
(A lamerda la realitat).
Unapantallagranfascinantenla

qual es barregen tots els elements
que individualment, separats, do
nen vida a l’espectacle: perquè tot
elqueesveualapantallaésunsim
ple simulacre resultat de sumar el
quepassaaescenamésabaix.Una
dona interpreta davant un teló

quèmentrestantescuinenunsrics
platets en escena capaços de res
suscitar qualsevol. Platets que van
des d’unes mongetes amb xoriço
contraelmald’amorsaxilis farcits
osalmorejoqueelpúblicpotolorar

durant la funció idegustaral final.
Tot i que sens dubte l’estrella

d’ahir eraCompra’m i el seu resul
tatva serambigu.Artísticament, la
potència visual de la inauguració
va ser extrema, però potser el sig

OLORS I EMOCIONS

Teatrodecerca i
Vaca 35 uneixenmort
i gastronomia en
unmuntatge poètic
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verd buit, altres membres graven
imatgesenunamaquetad’unaciu
tat quedesprés sembla que ella es
tigui travessant, d’altres afegeixen
més vídeos... i d’altres toquenmú
sica com en una gran festa. Que la
festa no pari, embogida, fora de
control, encaraque tot sigui fictici.
Molt més reposat és Cuando to-

dos pensaban que habíamos des-
aparecido, un sensible però no lla
grimós espectacle que combina el
joc, la diversió, l’escatologia, les
palmas i la guitarra amb la cuina i
amblamort,ambelsmortsqueen
cara aconseguim que siguin vius
anomenantlos, evocantlos. O,
com es fa en la cultura mexicana,
dedicantlos un dia a l’any, una
gran festa. “A Mèxic celebrem els
nostres morts perquè ens agrada

pensarhi”, recorda una actriu, la
mexicana DianaMagallón, que va
protagonitzar al costat de Mari
Carmen Ruiz –també a l’actual
muntatge– una de les sorpreses
més grans de Tàrrega de fa dos
anys: Lo único que necesita una
gran actriz es una gran obra y las
ganas de triumfar, una adaptació
carnal i inoblidable de Les criades
de Genet a càrrec del mexicà Da
mián Cervantes, que ara dirigeix
aquest nou muntatge creat amb
una altra companyia que va triom
faralafirael2012:elscatalansTea
trodecerca.
Vaca35 i Teatrodecerca reben

juntselpúblicdeTàrregaambuna
gran festa que evolucionarà en al
gun moment cap a agres baralles
molt físiques a veure quin país té
més pobres, però que sobretot es
mou entre guisat i guisat pel ter
renydelsque janohi són, avis,ma
res, afusellats en guerres... mo
ments íntimsdevegadesrecordats
amb humor mentre preparen un
dinarperalsquals janohisónperò
noenshandeixat.Peroferirlosla,
asseure’ls a la taula, parlar, riure i
plorar amb ells. “És la nostra ma
neradedirlosquesónbenvinguts,
que tornina lacasa,” conclouen.!

MERCE GILI

#tuitsdecultura
@susanaabad
Susana Abad, nora de Vargas Llosa

AVLL: Los hijos no eligen parejas
de sus padres. Lo que hacen es tener
consideración por sus decisiones y
desearles suerte.Es lo civilizado.

@jk_rowling
J.K.Rowling Escriptora

Los niños criados en instituciones
sonmuchas veces más propensos a
tener su propia vida.

@jorgecarrion21
Jorge Carrión Escriptor

Los colores del reloj de Apple no
son noticia. Ni en tecnología ni en
sociedad ni en cultura. Son publici
dad.

@esthersabo

Esther Saboredo Filòloga

El ‘ningun’ per ‘cap’ ja ha colonitzat
la parla de bona part de les noves
generacions catalanoparlants
#cosesdellengua
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LA INCÒGNITA DE L’11S

Tàrrega espera
a veure com
laDiada afectarà
l’afluència de públic

E L S I M P R E S C I N D I B L E S

Camargate 1.1.LaRuedarecrea laconversa
aLaCamargaentreAlíciaSánchezCa
macho iVictoriaÁlvarez.

Hands down.LabritànicaCompanyChame
leonbarrejadansa i testosterona.Vintmi
nutsgratuïts sobre les tensionsqueacom
panyenelsprocessosd’unió.

Los cuerpos.ElsargentinsCortezFontán
uneixena la sevadansabellesa, animalitat,
erotisme, força i abandonament.

ETM: The initial approach.Laballarinade tap
danceMichelleDorranceconvenç fins i tot
elsdetractorsdel claqué.

Iceberg.Dospersonatgesviatgencapal
noresenun iceberg.Unespectaclede
clowndeLeandre,queésunaodaa la felici
tat, l’optimisme i labellesa.Gratuït.

Themelting pot pourri.LosExcèntricos
uneixenels seusmillorsnúmerosdeclown.

La cena del rey Baltasar. LacompanyiaLos
NúmerosImaginariosadaptaunacte sacra
mentaldeCalderónamb12membresdel
públicdinsdel sopar.

MissDolly.Marcelet sesdrôlesde femmes
fanequilibris circensesenunahistòria
d’amorquecombinaburlesc iwestern.

Piano suite.Els italiansTeatroNecessario
provoquen la riallaambaquestmuntatge
gratuït enquèelsencarregatsd’embargar
unpianoutilitzen tècniquesd’assalt contra
unmúsicatrinxerat.Clown,acrobàcies,
dansavertical imúsica.

Urbannation.Tornena laplaçade lesNaci
ons lespropostesdeculturaurbana.Desde
hiphopaspeedpainting.

La partida.VeroCendoyauneixdansa i
futbolambcincballarins, cinc futbolistes,
unàrbitre,passió ihumor. Gratuït.

Ahouse is not a home.LaCompanyia Ignífu
gaadapta l’InteriordeMaeterlinck:dos
homesobserven l’interiord’unacasadesdel
jardí...

Wasted.Lacompanyia Íntims,dirigida
aquestavegadaper IvánMorales, afronta
untextdeKateTempest sobre tresamics
quevolencanviarel cursde les sevesvides.

Ondara Park.Aquestparcacull laprograma
ciómés festiva:desdelManneken’sPissde
CampiquiPuguial circdeCapicua.

La capsa de
Pandora. La compa-
nyia catalana Insecto-
tròpics va obrir
oficialment la Fira de
Tàrrega d’aquest any
amb un espectacle de
gran potència visual
que parla sobre el
buit de la societat
de consum

Sergi Pàmies

El vot delsmorts

Nosurtena les enquestesperòexisteixen. Sónels vots
dels morts. No parlo de manipular el cens sinó de
persones que, amb consciència i emoció, voten l’op
ció que haurien votat els seus pares o avis morts.

Aquest compromís amb la memòria és un dels fonaments de
l’educació sentimental i explica moltes tradicions familiars. A
Catalunya, els motors que mouen la reencarnació o la conti
nuïtat del vot són la ideologia (esquerres, dretes), el nivell eco
nòmicoelgraudecatalanisme(fred, tebi,calent, incandescent).
No és un vincle banal. La prova és que si decideixes trencar la
tradició i votarunaopcióqueésunaheretgiadesdel rigorhere
ditari, ho pots fer però has d’assumirne les conseqüències: in
somni, malsons, mala consciència i, en casos extrems, hemor
roidespermanents.

Tambéemconstaquealguns indecisos trobenen la genealo
gia familiar lacertesaqueels faltaa l’horadevotar.Tipsdedub
tar entre uns i altres, agafen la drecera de votar per avantpassat
interposat. Així s’allunyende la performance del vot en blanc o
laruletarussad’entraralacabinaitriarunallistaal’atzar.Il’abs
tenció?El 27Sésun luxequeni els esnobs s’hauriendeperme
tre. El compromís hereditari, doncs, funciona tant si neix de
conviccions i sentiments autèntics comsi ésunpegat per estal
viarse dubtes. Però, a bandad’aquestes reencarnacionsdel vot
oadhesionsqueconnectenambcompromisosfamiliarsdelpas
sat,hihacasosmésparanormals.
Imaginemque vostè és el fill d’un polític comunista d’origen

aragonèsexsecretarigeneral iexpresidentdelPSUCid’unaes
criptora comunista balaguerina compromesa amb la seva llen
gua fins al punt d’havermerescut el Premi d’Honor de les Lle
tres Catalanes, tots dos morts. Imaginem que vostè té clar que
votarà–mésbendit,quènovotarà–peròque,comafilldeperso
natgespúblics,de tant
en tant es troba amb
persones que se li
acosten per recordar
los i, de passada, par
lar del procés. Imagi
nemque, enelsúltims
anys, ha observat que
cadavegadahihamés
persones que, amb
respecteibonafe,afirmen:“Avuielsteuspareshaurienvotatin
dependència”. És probable que, amb certa perplexitat, vostè es
pregunti com carai poden saber què votarien els seus pares
morts.Unsparesque,amésamés,vandeixarunaobraviscudai
escrita que certifica que no van sermai independentistes, igual
quemai van combregar amb l’Espanya intransigent i uniforme.
Com poden saber que avui votarien a favor de la independèn
cia?, espreguntarà.Comqueno trobarà la resposta, emprenc la
llibertatdedonarliunconsell.Respecti lesopinionsrespectuo
sesiinterpretiaquestscomentariscomunamostrad’estimapels
seus pares. I, precisament per respectarne lamemòria, no voti
elquelidiuenquecreuenquehaurienvotatelsseusparesmorts,
sinóque,seguint l’esperitdelquelivanensenyar,votiafavordel
quevostècreguio,perdefecte, encontradelquenocregui.

Aquest compromís
amb lamemòria és
un dels fonaments de
l’educació sentimental


