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FiraTàrrega va tancar la seva 35 edició ahir diumenge, amb la direcció satisfeta dels resultats, com
ja us vàrem explicar a la notícia del balanç. Passa, però, que en acabatr, no vaig marxar. Aquesta
cronista feia anys que, com la majoria de periodistes, deixava la ciutat després d'escriure aquestes
reflexions últimes el balanç però enguany vam voler aprofitar fins l'últim minut. És espectacular
com canvia tot després de les 7 de la tarda. La llotja, plena de vida durant els quatre dies, es va
desmuntar en menys d'una hora; els carrers estaven tranquils, si traiem que hi havia un moviment
remarcable d'autobusos que sortien, i força gent amb la motxilla a l'esquena. Només resistia el
Mercat de Paradistes. Només? No! Els espais continuaven plens de gent, però de Tàrrega!

Buscant alguna cosa per veure que fos divertida i relaxant, vaig escollir Le Croupier. Ja l'havia vist
a la Fira Mediterrània, però allà van oferir el que en deien la versió curta. Com que a més de ser la
versió sencera, m'havia trobat la Mont Plans i em va dir que hi havia força novetats, doncs cap a
l'Espai Moritz!

Recordo que a Manresa l'escenari era una caravana del Circ Raluy. Això ha canviat. Ara ja som
dins d'un cabaret, amb una orquestra Le Croupier!- i uns teclats una mica estil Raluy. Carles Cors,
cantant de la banda, ens presenta L'Aina Sánchez, la besnéta de l'Esperança Dinamita, una artista
catalana i avui oblidada a Catalunya, tot i que va ser la més gran de totes les vedettes, la més
desitjada i admirada, als anys 10, 20 i 30 almenys- del segle passat. La Dinamita va eclipsar tot el
Parallel i rodalies, però va desaparèixer misteriosa i sobtadament de Catalunya. Va recórrer mig
món fins acabar als Estats Units, on avui és objecte de tesis i estudis a algunes de les universitats
més importants i on ja ha entrat a formar part de la història del país.

L'espectacle es planteja com un homenatge a l'Esperança Dinamita, aprofitant que la besnéta és
cantant i ho fa molt bé. Esquitxat de situacions còmiques que provoquen el cantant, l'orquestra i la
noia, fem un recorregut pels èxits musicals que sonaven a la Barcelona d'aquells anys en què el
Parallel bullia. La Petita Dinamita canta de tot: foxtrots, pasdobles i cuplets, sobretot "l'únic cuplet
que va escriure la besàvia", i un altre que porta per títol: Vaselina Filante, aplíquese por detrás i
por delante. La resta de les lletres (sobre clíniques, ladillas, gomes y lavajes...) tampoc tenen
pèrdua!

Però el que diferencia més l'espectacle de la primera versió són els audiovisuals, que corroboren
la importància de la Dinamita. La Mon Plans i la Merche Mar ens posen en antecedents:
l'Esperança Dinamita es va casar amb un home molt ric de París que volia que ella es retirés. Per
intentar-ho, la va allunyar tant com va poder dels teatres i van anar a viure a la Vall d'en Bas, a
una Masia, on van néixer els seus fills. També parla la filla de la Dinamita, la Consol, una iaia que
explica que no va conèixer la mare ja que va haver de marxar al naixement de la seva germana,
que va sortir "més moreneta del normal." De la seva estada a la Vall d'en Bas ens en parlen
gironins d'alta volada, com el director del millor festival del món: el Temporada Alta -on es va
estrenar l'espectacle- i el Cap de Llista de Junts pel Si de Girona. Solvència!

M'agrada molt dir que el vespre de l'últim dia de Fira, quan ja no quedava pràcticament cap
visitant, l'Espai Moritz era ple de gom a gom, amb gent asseguda al terra i tot. Ningú portava la
credencial de professional. Confirma, doncs, el que ja havíem notat: que la gent de Tàrrega aquest



any s'ha abraçat més que mai a la seva Fira!

Cal afegir que és un espectacle amb dramatúrgia de Josep Maria Miró, coreografia de Roberto G.
Alonso i dirigit per Xavier Pujolràs. I que la sonorització de l'Espai era excellent i ens va permetre
disfrutar de les grandíssimes veus de l'Aina Sánchez i la Mont Plans, que fa una cantant una mica
afectada que vol participar a l'homenatge. Elegantíssima i amb tota la pedreria del món, ens va fer
un magnífic Tango de la Cocaïna, molt en la seva salsa, molt Cubana.

A la sortida vaig poder veure el Manneken Pis, de Campi qui Pugui, una altra cosa que tenia
pendent i no havia coincidit amb l'horari. És una installació molt animada, on tres Manneken Pis
compateixen a veure qui la fa més llarga. Són Albert Garcia, Jordi Pedrós i Cristina Garcia, molt
ben caracteritzats en bronze i que no estan sols: els acompanyen ocells, màscares, personatges
pintorescos... Un espectacle que fa l'ullet a la Commedia dell'Arte, tot celebrant la festa de
inauguració de la famosa font de Bruxelles. Acaba, com no pot ser d'una altra manera, amb un
Pipiomusical! Amb direcció de Toti Toronell. La inauguració també era plena de targarins!

UN DINAR AMB MOLTS SABORS

Abans, però, d'aquest gratificant passeig final, vaig anar a un dinar insòlit. Les companyies Vaca
35, de Mèxic i TeatroDeCerca, de Catalunya van participar al projecte d'Iberescena, que consistia
en fer una producció pròpia que sorgís ajuntant les dues energies. Els de TeatrodeCerca van anar
a Mèxic a fer un mes de residència i d'allà va sorgir Cuando todos pensaban que habíamos
desaparecido.. Forma part del programa Suport a la Creació FiraTàrrega/Producció Transnacional.

Cinc persones es reuneixen el 2 de novembre per celebrar la Festa dels Difunts i cuinen el plat
preferit d'un dels seus morts, explicant qui és i amb una fotografia i un altaret al davant. És un
espai amb banderoles i llumetes de colors, les parets del qual són plenes de missatges relatius a
difunts, però com si estiguessin encara vius. No hi ha tristesa, és una celebració i a la vegada un
ritual: Olé, mi abuelita! La muerte és un hábito colectivo, Larga vida y a cuidarla... A Mèxic, això
dels morts és tota una festa! L'espectacle ho recrea molt bé i ens ho explica. Els actors parlen amb
el seu propi nom i expliquen històries reals. Però també hi intercalen referències a la mort més
punyents, com ara les guerres, els desapareguts més o menys recents, els assassinats
misteriosament, els emigrants d'Europa, els afusellats... La situació va pujant de to amb les
històries que expliquen o enmig de cançons, mentre el dinar es va cuinant a temps real.

Quan acaba, Jorge Yamam-Serrano, director de TeatroDeCerca que aquest cop intervé com actor,
diu: "A dinar!" i tenim l'ocasió de tastar uns excellents plats, fets amb amor als difunts i al teatre.
Però no vam tastar ni un frijole sense aplaudir tothom dempeus!

Recordem que la companyia mexicana Vaca 35 es va estrenar a Tàrrega la passada temporada,
amb una sorprenent versió deLas criades, de Genet, i TeatrodeCERCA. Ja té al currículum obres
de la talla de Que te vaya bonito! i Camargate, que, per cert, també era a Tàrrega en una versió
ampliada, amb una mica més de floreru. Cristina Gàmiz, una de les intèrprets, també cuinava a
Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, com les dues criades, Diana Magallón i
Mari Carmen Ruiz, a més de José Rafael Flores i el músic Diego Paqué.

I ara si que m'acomiado de Tàrrega fins l'any que bé. Si fos per mi, continuaria explicant propostes
que vaig veure i em van entusiasmar com A House is not a home, de Companyia Ignífuga,
AU.R.A, d'Abast Elàstic... O la installació de Xevi Bayona o La gent de Pérez & Disla + Cía o The
Meeting Pot Pourri, de Los Excéntricos... Però de debò que ho he de deixar aquí!


