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Tàrrega: això és teatre polític!
Un dinar xilè i una ruta pel no-res es converteixen en experiències reveladores a la fira

Agafar l’autocar. Arribar a 
un punt indeterminat 
dels afores de Tàrrega. 
Baixar en silenci. Fer fi-
les. Posar-se una grano-

ta vermella. Seguir el camí marcat 
amb fletxes. Entre arbustos rostits 
pel sol i quatre avellaners recargo-
lats, la imatge de cinc files índies 
d’espectadors seguint les indicaci-
ons de la creadora Maria Capell gai-
rebé seria còmica si no fos perquè 
en cinc punts estratègics del recor-
regut hi ha pistes inquietants que 
anuncien violència i aïllament. Tan 
sols mirar lluny a l’horitzó ja és di-
ferent si una veu en off et fa imagi-
nar com seria viure sempre amb una 
densa boira a només cinc metres. I 
l’espectacle també és diferent en 
descobrir al final que aquest espai 
que has trepitjat durant una hora és 
just el lloc on s’hauria d’haver aixe-
cat la presó d’Els Plans, un projec-
te maleït aturat per la crisi que ha 
deixat de regal un deute a l’Ajunta-
ment de 2,4 milions en concepte de 
llicència d’obres. 

Maria Capell, una artista que ha 
passat pel màster de creació d’arts 
de carrer de FiraTàrrega, ha trobat 
amb l’obra Terra condere el camí per 
criticar la bombolla immobiliària i 
les promeses polítiques des d’una vi-
vència tan palpable que no necessi-
ta eslògans. La pols arrapada a les 
vambes té més força que les consig-
nes. Però el teatre polític –en tots els 
formats– es filtra per tots els porus 
de FiraTàrrega, que aposta any re-
re any pel teatre de carrer: al Bolero 
de Ravel, que Ernesto Collado fa ba-
llar sencer al públic, a qui després 
acusa de deixar-se manipular, i tam-
bé a l’alliçonador i instructiu Barce-
lona (contra la paret), sobre la vio-
lència policial, amb tres actors que 
personifiquen els últims casos més 
polèmics. Tots dos són espectacles 
ja estrenats, al Sismògraf i al Grec.  

Fins i tot un transvestit Roberto 
G. Alonso vocifera, des de sota un 
pont: “Que diguin que això no és te-
atre polític!” A A mí no me escribió 
Tennessee Williams el dramaturg 
Marc Rosich ha convertit l’intèrpret 
en una de les dives de l’autor nord-
americà, però l’ha desnonat i l’ha 
abandonat entre caixes de cartró i un 
carro del súper, tot i que li ha deixat 
quedar-se, això sí, tot el seu vestua-
ri. Roberto G. Alonso volia un gran 
paper d’actriu dramàtica, sense re-
nunciar al playback, a Sara Montiel 
i als lluentons, i té aquest caramel di-
vertit –potser un pèl allargassat– que 

01. Si sabes lo que hay. 02. Terra condere, de Maria Capell. 03. La cocina pública. MARTÍ E. BERENGUER

s’ha estrenat a Tàrrega amb expecta-
tives de començar a vendre bolos. De 
moment ja ha aconseguit superar 
l’oportuna ploguda de la nit de diven-
dres –sense efecte en la programa-
ció–, que va acabar amb la taula de so 
al fangar de la riera. 

Gènere i multiculturalitat 
Dos dels temes que ha enfocat en-
guany el director de FiraTàrrega, 
Jordi Duran, són el debat sobre el 
gènere i la multiculturalitat. En el 
primer capítol s’emmarca Crotch 
(entrecuix), un muntatge de dansa 
sobre la sexualitat que és singular 

per la participació d’un col·lectiu de 
persones transgènere locals. I en el 
segon, el Fulgor del Teatro Niño 
Proletario, una companyia xilena 
que aborda des del teatre visual 
–amb quadres massa críptics, des-
contextualitzats– el racisme que 
existeix al seu país, exercit ja no en 
el terreny institucional sinó pels 
mateixos ciutadans cap als immi-
grants llatinoamericans, que són 
despersonalitzats i esclavitzats. 

Les riuades de gent ahir atapeïen 
ja del tot la ciutat i continuarà sent 
així fins avui, malgrat que les entra-
des de pagament pràcticament esta-

ven exhaurides divendres. Al dinar 
de La cocina pública ja no hi cabien 
més cadires. La companyia Teatro 
Container s’ha instal·lat a Tàrrega 
per servir una experiència comuni-
tària. “Volíem trencar la quarta pa-
ret”, justifica el director. I van pen-
sar que la cuina seria “un art comú”. 
Van agafar un gran contenidor de 
vaixell, l’han equipat rebuscant per 
Tàrrega materials per al mobiliari de 
la cuina i roba a Càritas per fer l’en-
velat, i amb productes locals i l’ajut 
de cuineres també del poble –ahir 
era la Verónica Fernández, una xile-
na establerta a Tàrrega que va fer un 
deliciós pastel de choclo– cuinen per 
a un centenar de comensals, i ame-
nitzen l’acte –tampoc en podríem 
dir espectacle– amb lectures de tex-
tos, històries i cançons.  

És impressionant veure com es 
desplega del no-res la infraestruc-
tura del dinar amb la col·laboració 
de tothom i presenciar tant la dispo-
nibilitat per tallar el pa com la dis-
puta per l’amanida. A més, els es-
pontanis d’ahir no podien haver si-
gut més aconseguits: una poeta lo-
cal, dos músics mexicans i un músic 
targarí que va acabar fent-nos can-
tar a tots garrotins. Això és multi-
culturalitat, germanor i alegria i sí, 
això també és teatre polític.e
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Els homes m’expliquen coses, de l’assagista nord-
americana Rebecca Solnit, serà publicat en català al 
novembre a Angle. El llibre explora les diverses formes 
de la violència de gènere presents en la societat actual.

ANGLE PUBLICA 
REBECCA SOLNIT 
EN CATALÀ

A més de les novetats en llengua catalana, a la pròxima 
Setmana del Llibre en Català es podran trobar també 
obres traduïdes d’autors catalans en altres llengües. La 
Setmana tancarà les portes aquesta tarda.

LA SETMANA 
DEL LLIBRE ES 
TRANSFORMA

de Lev Tolstoi (Déu veu la veritat pe-
rò no la diu quan vol) i el transpor-
ta a la perenne denúncia que fa Diaz 
de la indefensió del poble filipí da-
vant el fatal curs de la història. La 
pel·lícula dura 226 minuts, fet que, 
a priori, podria dificultar la distri-
bució comercial del film. Esperem 
que el Lleó d’Or pugui acostar l’obra 
de Diaz a més espectadors. 

La resta del palmarès de la Mos-
tra va estar marcat per algunes bo-
nes decisions d’un jurat que va sa-
ber rescatar els puntuals focus de 
llum d’una edició més aviat ombrí-
vola en termes artístics. És just el 
premi ex aequo al millor director 
que van compartir el mexicà Amat 
Escalante (La región central) i el rus 
Andrei Kontxalovski (Paradise). I 
van ser molt merescuts els guar-
dons als millors intèrprets, per a un 
irònic Oscar Martínez en la pell 
d’un escriptor que afronta el seu 
passat a El ciudadano ilustre, per a 
l’espectacular Emma Stone en el 

nostàlgic musical La la land i per a 
una delicada Paula Beer, que va re-
bre el premi a l’actriu revelació pel 
seu paper de vídua de la Gran Guer-
ra a Frantz, de François Ozon. 

Una decisió controvertida 
Més discutible va resultar el Gran 
Premi del Jurat a Nocturnal ani-
mals, en què el modista Tom Ford –
director de la molt més interessant 
Un hombre soltero– planteja una 
simplista aproximació al desencant 
de la burgesia ianqui, al pes dels re-
mordiments i al valor de la venjan-
ça. El palmarès es va tancar amb el 
reconeixement de dues producci-
ons nord-americanes menors. 
D’una banda, el lànguid neowes-
tern psicodèlic The bad batch, 
d’Ana Lily Amirpour, es va endur el 
Premi Especial del Jurat, mentre 
que la morbosa Jackie, el biopic de 
Jackie Kennedy que ha dirigit el xi-
lè Pablo Larraín i que protagonit-
za Natalie Portman, va rebre el pre-
mi al millor guió.e

Lleó d’Or a la humanitat 
del filipí Lav Diaz

El 73è Festival de Cinema de Venècia premia 
 també ‘Nocturnal animals’, de Tom Ford

Fins ahir a la nit, Lav Diaz era segu-
rament un desconegut per al comú 
dels cinèfils, malgrat haver guanyat 
premis als festivals de Berlín, Lo-
carno o la mateixa Venècia –el 2008 
va vèncer en la secció Orizzonti amb 
Melancholia, una pel·lícula de 450 
minuts–. Aquells que havien sentit 
parlar del director filipí, probable-
ment el consideraven una figura 
exòtica: l’autor de films maratoni-
ans idolatrat al circuit de festivals. 
No obstant això, en un gest de jus-
tícia artística, la Mostra de Venècia 
i el jurat presidit per Sam Mendes 
van propulsar Diaz, esperem que 
per més d’un dia, a un nou estatus 
popular en atorgar-li el Lleó d’Or 
del 2016 per la magnífica The wo-
man who left. Sobre l’escenari de la 
Sala Grande, guardó en mà, Diaz, de 
57 anys, va voler dedicar el premi a 
“la gent de les Filipines”: “Per la 
nostra lluita, per la humanitat”. La 
celebració podria sonar com un le-
ma simplista si no fos per la deter-
minació amb què Diaz s’ha compro-
mès a la revisió crítica de la turbu-
lenta història del seu país. Una con-
vicció que es manifesta a l’elegíaca 
The woman who left, una obra alho-
ra intimista i monumental, colpido-
ra en el cru retrat de l’odissea vital 
d’una dona que surt de la presó des-
prés de trenta anys d’injusta con-
demna i que busca el culpable de la 
seva tragèdia en unes Filipines, les 
del 1997, marcades per la delin-
qüència i la misèria. 

Diaz va començar sent guitarris-
ta, i va continuar escrivint poesia i 
relats breus, fins que va arribar al ci-
nema. Des de finals dels anys noran-
ta ha consagrat la vida a la construc-
ció d’obres monumentals marcades 
per la fortalesa estètica –és un vir-
tuós del pla seqüència i de l’ús del 
blanc i negre– i per una singular 
concepció del temps. Convertit en 
el gran cineasta filipí del segle XXI, 
el més important des de Lino Broc-
ka, ha creat un bon nombre de pel·lí-
cules tocades per una bellesa feri-
da i una complexitat narrativa prò-
pia de l’univers literari. Dostoievs-
ki és el seu referent capital, tot i que 
The woman who left adapta un relat 
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01. Lav Diaz adapta lliurement un llibre de Tolstoi a The woman who left. AFP 02. Tom 
Ford, director de Nocturnal animals. AFP 03. Escalante i Kontxalovski, lleons de plata. EFE 

Baix nivell  
La 73a edició del festival ha 
sigut més aviat ombrívola en 
termes artístics
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El palmarès del Festival de Venècia
LLEÓ DE PLATA AL MILLOR DIRECTOR 
A. ESCALANTE / A. KONTXALOVSKI  
PER ‘LA REGIÓN SALVAJE’ I ‘PARADISE’

COPA VOLPI A LA MILLOR ACTRIU 
EMMA STONE  
PER ‘LA LA LAND’

COPA VOLPI AL MILLOR ACTOR 
OSCAR MARTÍNEZ  

PER ‘EL CIUDADANO ILUSTRE’

LLEÓ D’OR A LA MILLOR PEL·LÍCULA 
‘THE WOMAN WHO LEFT’   
DE LAV DIAZ

GRAN PREMI DEL JURAT 
‘NOCTURNAL ANIMALS’ 
DE TOM FORD

PREMI A L’ACTOR REVELACIÓ 
PAULA BEER   
PER ‘FRANTZ’, DE FRANÇOIS OZON

PREMI AL MILLOR GUIÓ 
NOAH OPPENHEIM   
PER ‘JACKIE’, DE PABLO LARRAÍN

PREMI ESPECIAL DEL JURAT 
‘THE BAD BATCH’ 
D’ANA LILY AMIRPOUR
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