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FiraTàrrega va viure ahir la jornada més dolça, en la qual es podia disfrutar dels espectacles des de primera fila, 

sense empentes ni aglomeracions. Entre les perles del programa, val a destacar l’estrena de la nova proposta de 

Joan Català i Roser Tutusaus. El públic va poder veure un total de 88 actuacions, a part de les dels espontanis.

FIRATÀRREGA 2016 EL TEATRE, PROTAGONISTA

XAVIER SANTESMASSES

❘ TÀRREGA ❘ FiraTàrrega va acollir 
ahir la seua millor jornada per 
disfrutar del teatre. Al coinci-
dir amb dia feiner, no es van 
registrar grans aglomeracions, 
de manera que els espectadors 
van ser uns autèntics privile-
giats, ja que podien veure els 
espectacles des de primera fila, 
sense empentes.

El certamen va programar 
una jornada teatral en què els 
espectadors van poder veure 
fins a 88 actuacions, que suma-
des a les que van presentar els 
artistes espontanis van ser més 
de 120. Entre les perles de la jor-
nada, s’ha de destacar l’estrena 
de Menar, un treball d’investi-
gació escènica de l’artista català 
Joan Català juntament amb la 
seua parella, Roser Tutusaus. 
Un diàleg senzill però alhora 
intens, en el qual comparteixen 
espai el circ i la dansa.

Així mateix, el públic va va-
lorar positivament l’espai Ur-
banNation, que aquest any es 
vol potenciar oferint activitats 
durant tot el dia relacionades 
amb la cultura urbana. Són pro-

postes molt participatives que 
es presenten a la plaça de les 
Nacions.

Val a destacar les propostes 
infantils i familiars de l’Espai 
Reguer. Jocs, clowns i tallers 
que donen la benvinguda al 
món del teatre als més joves. Si 
al matí i a la tarda es podia gau-
dir del teatre amb tranquil·litat, 
a la nit la ciutat va començar a 
omplir-se. De fet, el càmping va 
registrar 1.500 usuaris, 300 més 
que en la passada edició aquest 
dia. FiraTàrrega presentarà 
avui la seua jornada més inten-
sa, amb 91 sessions programa-
des. El certamen ja ha esgotat 
les entrades de 84 representa-
cions després d’haver venut un 
total de 7.121 localitats. A més, 
per a set espectacles ja no que-
den entrades. Es tracta de La 
cocina pública, de la companyia 
xilena Teatro Contáiner; L’oní-
ric món de DINS, d’Holoqué; 
Náufragos, de La Industrial Te-
atrera; All genious all idiot, de 
Svalbard; Amigoo, de Mumusic 
Circus; Crotch (Entrecuix), de 
la Baal, i El fill que vull tindre, 
d’El Pont Flotant.

El dia més dolç de la Fira
Lluny de la massificació, els aficionats al teatre van gaudir ahir a Tàrrega dels espectacles des de 
primera fila || El certamen viurà avui la seua jornada més intensa amb 91 actuacions

SEGRE TÀRREGA

El muntatge de dansa ‘Menar’, de la companyia Joan Català, va omplir la plaça Major al migdia.

X.S.

Els artistes espontanis, protagonistes del cartell ‘off’ de la Fira.

X.S.

Quim Bigas va protagonitzar l’espectacle ‘Molar’ a la plaça Major.
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FIRATÀRREGA 2016 IMATGES

EMILI BALDELLOU

Per què cal anar al teatre?
críticadeteatre

La concurrència que acon-
segueix un esdeveniment, 
si és elevada, sol justificar 

el sentit de l’acte mateix. Un 
desplaçament massiu cap a un 
lloc ens indica l’existència de 
moviment, però res no aclareix 
sobre el seu mòbil. Es confon 
direcció i sentit. És, com si di-
guéssim, una decisió presa per 
aclamació popular sense que 
se’n conegui el fons. La tradi-
ció, com la temperatura de les 
aigües o de l’aire, pot instaurar 
un comportament mecànic sen-
se que arribi a plantejar-se què 
persegueix. En el cas dels ele-
ments físics, buscar-li un objec-

tiu equivaldria a presumir que 
existeix una intel·ligència que 
els guia; en el cas de les tradi-
cions humanes, com les rutines 
instaurades, també. Tanma-
teix, poques vegades ocorre 
amb el teatre, tot cal dir-ho. 

La tradició d’anar a un esde-
veniment teatral quan aquest 
reapareix al calendari, any rere 
any, obliga a plantejar si real-
ment existeix un objectiu que 
va més enllà d’una conducta 
transhumant. En altres parau-
les: existeix un motiu per exer-
cir d’espectador?

Si existeix, hi ha dos expli-
cacions: o bé l’esmentat motiu 

ve imposat per factors aliens 
a la voluntat, o bé en dimana 
directament. Si és el primer, 
entendríem que es tracta d’una 
espècie d’obligat moral (algú 
que considera que li correspon 
anar-hi pel perfil públic que 
desitja oferir, sent reconegut en 
els esmentats actes per altres 
d’obligats morals). En tot cas, 
l’implicat acaba per creure que 
assisteix per voluntat pròpia i 
que anar al teatre és fins i tot 
un deure intel·lectual exten-
sible a tot ciutadà que valori 
la cultura. Més complex, tan-
mateix, és l’anàlisi de qui fre-
qüenta el teatre per convicció 

personal: què pretén obtenir 
aquest subjecte d’un especta-
cle? Potser diversió o conei-
xement. En el primer apartat 
hi cap gairebé tot; en el segon, 
amb prou feines res. 

Això s’explica perquè la di-
versió consisteix en una pre-
disposició cap a allò lúdic. En 
aquesta, l’espectador adopta 
una actitud passiva: es deixa 
fer. En canvi, en el segon, s’exi-
geix una col·laboració activa: 
és l’espectador qui fa. El conei-
xement reclama estar predis-
posat a l’esforç. L’espectacle 
diverteix o requereix. No n’hi 
ha una altra.

SELECCIÓ PER AVUI

Cia. Toti Toronell. Libèl·lula (clown). 
Espai Reguer, 10.30 h. 5 €.

Silere. Terra condere (recorregut a 
peu, en castellà). Punt de sortida 
del bus: C. Ferran Saperes, davant 
del cementiri, 10.30 h. 12 €.

Escarlata Circus. CorroC 
(noves dramatúrgies). Espai 
Sinaia, 11.00 h. 12 €.

Claire Ducreux. Silencis (dansa-
teatre). Plaça Major, 11.00 h. Gratis

CCOT. Massager (performance). 
Plaça Europa, 11.00 h. Gratis.

GetBack. Taller de dansa 
urbana (dansa). Plaça de les 
Nacions, 11.00 h. Gratis.

Diana Gadish. Handle with 
care (dansateatre). Plaça 
Espanya, 11.00 h. Gratis.

Montana Colors. We are the 
robots! (instal·lació). Espai 
Reguer, 11.00 h. Gratis.

Xa! Teatre. The audition (circ). 
Espai 23 Arts, 12.00 h. Gratis.

Diga’ls-hi Inquiets. Entropia, 
entalpia (música-teatre). La 
Fassina, 12.00 h. Gratis.

Holoque. L’oníric món de DINS 
(objectes). Espai Reguer, 12.45 h. 3 €.

Ponten Pie. Loo (infantil). 
Poliesportiu mun., 16.30 h. 5 €

El pájaro carpintero. Van 
de bòlit (instal·lació). Espai La 
Maleta, 17.00 h. Gratis.

MéliMélo & Co. Périples 
immobiles (instal·lació). Espai 
La Maleta, 17.00 h. Gratis.

Silere. Terra condere (a peu, en 
anglès). Espai Silere, 17.00 h. 12 €.

Arcopom. Doble KO (dansa). Plaça 
de les Nacions, 17.30 h. Gratis.

Cia. Roberto G. Alonso. A mí 
no me escribió Tennesee Williams 
(dansa-teatre). Poliesportiu 
municipal, 17.30 h. 12 €.

Quim Bigas. Molar (dansa). 
Plaça Major, 17.30 h. Gratis.

Sienta la Cabeza. El diván de 
la peluquera (instal·lació). Carrer 
Migdia, 17.30 h. Gratis.

HURyCAN. Asuelto (dansa-teatre). 
Plaça Espanya, 18.00 h. Gratis.

Muzikanty. Tank (carrer). 
Espai Moritz, 18.00 h. 5 €.

Diana Gadish. Handle with 
care (dansa-teatre). Plaça 
Espanya, 18.30 h. Gratis.

Joan Català. Menar (dansa). 
Plaça Major, 19.00 h. Gratis.

Silere. Terra condere (a peu, en 
castellà). Espai Silere, 19.00 h. 12 €.

Xa! Teatre. The audition (circ). 
Espai 23 Arts, 19.00 h. Gratis.

Cia. Roberto G. Alonso. A mí 
no me escribió TW (dansa-teatre). 
Poliesportiu mun., 19.30 h. 12 €.

Univ.  & Gorguz Teatro.Misa fronteriza 
(teatre). Les Sitges, 19.30 h. 12 €.

Cia. Maduixa. Mulïer (dansa). 
Plaça Major, 20.00 h. Gratis.

Kiku Mistu. The last cabaret 
(multidisc.). Escolapis, 20.00 h. 5 €.

Colectivo Circo 9.8. SPLIT (circ). 
Espai 23 Arts, 20.00 h. Gratis.

LAminimAL. Apocalypse uploaded  
(site specific). Molí del 
Talladell, 20.00 h. 12 €.

Escarlata Circus. CorroC 
(noves dramatúrgies). Espai 
Sinaia, 20.30 h. 12 €.

La Industrial Teatral. Náufragos 
(clown). Plaça dels Àlbers, 20.30 h. 5 €.

Carretera 45 Teatro. Algo 
de mí, algo de ti (carrer). Plaça 
Sant Antoni, 21.00 h. Gratis.

Ondadurto Teatro. Café Europa 
(multidisciplines). Plaça de l’Hort 
del Barceloní, 21.00 h. Gratis.

Kiku Mistu. The last cabaret 
(multidisciplines). Església 
escolapis, 21.00 h. 5 €.

Conservas-Xnet. Hazte 
banquero (teatre). Poliesportiu 
mun., 21.30 h. 12 €.

El Pont Flotant. El fill que vull tindre 
(teatre). Cal Trepat, 22.30 h. 15 €.

Kukai Dantza. Oskara (dansa). 
Teatre Ateneu, 23.30 h. 15 €.

Urban Nation Nit 2. Ephrat Asherie 
Dance (música i dansa). Plaça de 
les Nacions, 23.00 h. Gratis.

Cia. Obskené. Manifesta (circ polític). 
Espai Reguer, 00.00 h. Gratis.

Un actor es lesiona i HURyCAN 
improvisa amb una altra obra

n En clau local va rebre molts 
aplaudiments la proposta mu-
sical itinerant de la dotzena de 
joves Diga’ls-hi Inquiets, dirigits 
per Llorenç Corbella. Després 
de debutar l’any passat a la Fira, 
aquest 2016 presenten Entro-
pia, entalpia i utopia, obra amb 

la qual van aconseguir omplir el 
carrer Migdia i el centre de la 
ciutat. Amb una base de música 
de vent, es recreen amb treballs 
clàssics de swing i rock, alguns 
com Un pas endavant, que va 
fer fama abans que cap dels mú-
sics hagués nascut.

Tàrrega balla al ritme de la música 
local del grup Diga’ls-hi Inquiets

El jove grup musical de 
Tàrrega Digue’ls-hi Inquiets 
va atreure nombrós públic 
pels carrers de la ciutat.
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FIRATÀRREGA 2016 PROTAGONISTES

X.S.

Claire Ducreux, la màgia  
del teatre íntim i compartit
La ballarina actuarà de nou avui i demà a la plaça Major

La ballarina Claire Ducreux va presentar ahir a FiraTàrrega el seu últim muntatge de dansa, ‘Silencis’.

X. SANTESMASSES

XAVIER SANTESMASSES

❘ TÀRREGA ❘ L’actuació de Claire 
Ducreux és un dels clàssics de 
FiraTàrrega. Es presenta sola a 
l’escenari i el seu rostre recorda 
la viva imatge d’una persona 
sense sostre. De sobte, sense 
saber per què, adverteixes que 
el públic pot somriure de forma 
sincera, sense compliments. És 
la màgia de Ducreux, que ahir 
va presentar a la plaça Major el 
seu últim treball, Silencis. En 
va tenir prou amb les formes 
d’un arbre metàl·lic i una cadi-
ra. Ella diu: “El que presento 

és un camí que va d’una cosa 
dura a una cosa esperançadora, 
només amb les ganes de com-
partir amb la gent. De compar-
tir junts les coses petites.”

Claire Ducreux brinda mo-
viments poètics de dansa, i els 
sap enllaçar amb un rostre im-
pregnat de dignitat i d’honeste-
dat que sap transmetre. El seu 
espectacle va omplir la plaça 
de gent disposada a conviure 
amb tota la intimitat que poden 
oferir unes roses, uns poemes 
senzills i unes mans fràgils.

Silencis es prolonga per un 

espai de trenta minuts que es 
fan curts. L’artista convida el 
públic a entrar en el seu espai: 
llegeixen poemes, oloren roses 
roges o simplement els dedi-
ca una abraçada. L’obra acaba 
com va començar, abraçada al 
seu arbre.

Des del 1999, quan va pre-
sentar amb Leandre Ribera 
l’espectacle Fragile, els dos 
s’alternen cada any a FiraTàr-
rega en el que seria una de les 
perles del certamen. Avui ac-
tuarà a les 11.00 i diumenge a 
les 17.30 a la plaça Major.

Disseny d’obres 
escèniques 
alternatives de 
12 companyies
Amb el programa de 
‘Suport a la creació’

❘ TÀRREGA ❘ FiraTàrrega aposta per 
les propostes de teatre alterna-
tiu. Des de fa sis anys impulsa 
el programa Suport a la cre-
ació amb el qual acompanya 
durant l’any grups d’arts escè-
niques que posen sobre la taula 
iniciatives menys comercials. 
Aquest 2016 són una dotzena 
les companyies que han for-
mat part del programa, un 20% 
del total de la programació, i 
durant aquests dies presenten 
el resultat del seu treball. Al-
guns es van estrenar ahir, com 
Handle with care, la proposta 
de clown i moviment que Dia-
na Gadish va oferir a la plaça 
Espanya interactuant amb el 
públic amb uns elements tan 

simples com són unes capses 
de cartró.

Per la seua part, Quim Bigas 
va aconseguir omplir la plaça 
Major amb Molar, una enèrgica 
i vitalista peça centrada en la 
felicitat i en el comerç de les 
emocions, mentre que la com-
panyia Sienta la Cabeza va 
ocupar el jaciment històric de 

l’antiga adoberia amb una ori-
ginal i divertida perruqueria 
en la qual els visitants es van 
convertir en protagonistes de 
la proposta escènica.

També va obtenir bona crí-
tica Terra condere, el primer 
projecte creatiu de la compa-
nyia de Lleida Silere, liderada 
per la jove Maria Capell.

X.S.

La singular ‘perruqueria’ teatral de la companyia Sienta la Cabeza.

X.S.

n HURyCAN va haver d’improvisar ahir. Un dels seus actors va patir una 
lesió a l’esquena i no va poder actuar. La companyia no va presentar el seu 
últim treball, Absuelto, si bé va aconseguir fer les delícies del públic amb 
un altre espectacle no programat. Avui està previst que ofereixin l’estrena.


