
El teatre és un exercici de
construcció de paisatges
possibles, que miren cap al
futur amb esperança. En
una Fira Tàrrega adreça-
da a la interculturalitat,
abunden els espectacles
que imaginen un cataclis-
me. I, sobretot, com la vida
hi reneix. El teatre al car-
rer necessita l’escalf del
públic i, de la mateixa ma-
nera, procura rescabalar-
lo d’una actualitat car-
regada d’incerteses. Per-
sonals, socials, culturals,
polítiques... Fira Tàrrega
acaba avui amb la feina
feta. Gairebé no queden
entrades a la venda per
veure espectacles (ahir al
matí, 116 de les 140 ses-
sions havien fet sold out).
Els espectacles gratuïts
són plens de gent que ja ha
après que, a Tàrrega, cal
seure a terra per permetre
la visibilitat a la majoria
dels espectadors. El col-
lapse del sistema que ima-
ginen alguns espectacles
coincideix amb els carrers
plens de gent, amb ganes
de veure teatre, amb ga-
nes que els sorprenguin.
Una societat curiosa que
entén les ironies un pèl
cíniques de l’escena. La fi-
ra s’allarga, com en els úl-
tims anys, fins ben entrat
el vespre. Procurant respi-
rar al costat de l’altra ma-
nifestació al carrer que es
prepara per avui amb mo-
tiu de la Diada.

Claire Ducreux té un
personatge que la repre-
senta a escena. Com si fos
el nas vermell d’un pallas-
so. El seu treball és per
acumulació. I aquell per-
sonatge enamoradís, ro-
màntic, juganer i alhora
solitari, amb una gavardi-
na amb llargues butxaques
com a única propietat, té
una segona part. Si va ser
tendra a Refugiada poèti-

ca, ara és refugiada política
a Silencis, el seu darrer tre-
ball. El seu paraigua no es-
cup neu com sempre, sinó
que ha quedat cremat i
treu fum. El rostre de la
clochard apareix tacat pel
sutge. Tan sols l’esquelet
d’un arbre l’acull. Si és pre-
ciós poder viure una esce-
na d’amor tendre sense
paraules entre una indi-
gent i un espectador, enca-

ra ho és més després d’una
explosió. Perquè la fragili-
tat, que hauria pogut que-
dar partida, s’ha vinclat
com una branca tendra i
ha superat la mort. I fins i
tot la por i la desconfiança
en l’altre. El personatge
de Claire és etern. Dels
seus dits, en creixen roses
vermelles, que tremolen,
s’amaguen, i generen una
connexió sincera, absolu-

ta, amb el públic.
LAminimAL ha tancat

la seva trilogia sobre la his-
tòria. Si anteriorment ha-
vien tractat la Transició
espanyola (La supervi-
vencia de las luciérnagas)
i una mena de reflexió so-
bre l’actualitat (El suïcidi
de l’elefant hipotecat), ara
intueixen el futur, que és,
de fet, la fi de la huma-
nitat. Mantenen, evident-

ment, la seva teatralitat
partint de l’exercici ideat
per Sanchis Sinisterra so-
bre els moviments i els
textos repetits de manera
aleatòria: la dramatúrgia
parteix de monòlegs in-
dividuals explicats en pe-
tits grups. De seguida, pe-
rò, la situació s’unifica –en
aquest cas, gairebé no hi
ha canvi de moviment de
l’espectador i es pot seguir
el fil de la història–. LAmi-
nimAL proposa moltes
versions de la fi del món o
de la humanitat. Però el
que compta és com les se-
ves ànimes conviden a su-
mar-se en una mena de
cos sense forma: la trans-
humància (una mena de
cèl·lula mare d’un cos con-
junt). És una distòpia por-
tada a l’extrem, que entre-
té i que imagina una felici-
tat després de l’apocalipsi
a partir dels ítems d’avui:
les connexions en el món
virtual són un material so-
bre el qual la companyia
ha construït aquest nou
futur. Hi ha una certa vo-
luntat de reconciliar-se
amb el públic i convida la
societat a tenir un bri d’es-
perança, a viure una mena
de renaixement. Hi ha una
tímida confiança que no
es repetiran els errors del
passat. La idea de les di-
verses versions de la fi de
la humanitat imaginades
aquí remet a Morir a Bag-
dad, un espectacle inspi-
rat en la ja llunyana guerra
de l’Iraq en què cada cos
explicava com havia arri-
bat la mort, impensada-
ment, enmig del seu que-
fer diari. Deixant sempre
vides a mitges.

Diana Gaddish ha es-
trenat una peça que, sense
ser distòpica, sí que con-
fronta el món del consum
i tecnològic (les caixes es
mouen com robots, miste-
riosament) amb el contac-
te amb la persona. Una al-
tra manera de veure com
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Col·lapse feliç
Molts espectacles d’aquesta edició de Fira Tàrrega, que s’acaba avui, es decanten
per presentar el renaixement de la vida després d’un atemptat mundial

Claire Ducreux, a la
plaça Major, ahir.
A l’altra pàgina, un
instant de ‘Terra
condere’ i de ‘Si sabes
lo que hay’ ■ MARTÍ E.

BERENGUER

LAminimAL
exposa el
postapocalipsi;
‘Terra condere’,
un projecte
urbà fallit
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la por del personatge pro-
tagonista troba l’escalf i la
implicació dels especta-
dors espontanis. Fàcil, di-
recte, suggeridor. Ernesto
Collado també es conver-
teix en un xaman a Si sa-
bes lo que hay, una peça
celebrada pel que té de fes-
tiva i de reivindicativa.

També és participativa
la instal·lació #ciutatvisi-
ble. Simplement, un tre-
ball col·laboratiu amb en-
titats, escoles i empreses
per construir uns espais,
una instal·lació o una esce-
nografia que es van cons-
truint a partir de l’ajuda de
tothom. Ahir l’espectador
també podia completar les
papallones de cartró, cal-
çar-les i volar per aquella
mena de ciutat utòpica.
Utopia? És el mateix que
clamaven el conjunt Di-
ga’ls-hi Inquiets pel carrer
Ondara a cop de trompeta
i trombó. Ganes de ball i

de transmetre bones vi-
bracions amb una coreo-
grafia variada, un vestuari
taronja i negre i una ener-
gia sense aturador. Hi ha,
evidentment, la denúncia.
Pel que fa a Terra condere,
se’n poden fer múltiples
lectures. Respon al model
gairebé exclusiu de Tàr-
rega en què l’espectador
abandona la ciutat i afron-
ta, enmig de la soledat d’un
camp i gairebé sense om-
bres, una situació que per-
segueix l’experiència i el
viatge íntim i silenciós.

Efectivament, aquesta
proposta intimista de ca-
mins en solitari, textos i
formes suggeridores con-
vida a fer un viatge inicià-
tic. Terra condere té la rara
virtut de ser una acció en
què gairebé no intervé nin-
gú. Tot està escrit i les or-
dres són prou clares. El
viatge és molt íntim, amb
veus o textos que conviden
a fer una reflexió molt per-
sonal. El que té valor és el
viatge personal més que
una història concreta (que
es plasma, sí, al final, amb
un discurs que ha trans-
corregut en paral·lel). La
dramaturga Maria Capell
aconsegueix crear recorre-
guts paral·lels que confluei-
xen en un mateix punt de
trobada. L’opció de mos-
trar el mínim és molt sug-
geridora, perquè permet
crear connexions entre els
punts que s’expressen. La
soledat i la buidor personal

coincideixen amb la histò-
ria truncada d’un camp
que va deixar de produir
ametlles i olives i es va con-
vertir en un projecte arqui-
tectònic fallit. Enmig d’un
descampat, cadascú pot
trobar les seves pors i les
situacions que li empreso-
nen l’ànima. També hi ha
espectacles que ja s’han es-
trenat, però que busquen
una nova aposta. És el cas
de Barcelona (contra la
paret) i Hazte banquero,
basat en el cas Bankia. Si-
mona Levy pretén portar
l’espectacle per capitals es-
trangeres, després de tenir
sessions a Madrid, conven-
çuda que el cas de corrup-
ció política espanyola pot
servir d’exemple per a al-
tres societats democràti-
ques. Ja han començat
amb la traducció dels tex-
tos. Gent valenta.

Fira Tàrrega insisteix a
atendre les mirades dels

teatres de Mèxic i de Xile.
Quant a Mèxic, destaca el
treball col·laboratiu Algo
de mí, algo de ti. La com-
panyia mexicana Carrete-
ra45 ha aprofitat, una al-
tra vegada, les balconades
de la plaça Sant Antoni
per construir una història
d’intimitats. És una peça
en què un centenar d’ac-
tors voluntaris de Tàrrega
participen fent el cor
d’una població on l’homo-
sexualitat no s’entén i és
rebutjada. És un treball
que traspua la frescor
dels debutants. Però la tra-
ma i la poca coherència
en l’aparició pels balcons
(fins a penjar-se del cam-
panar!) fan que perdi tota
lògica. De tota manera, el
públic, majoritàriament,
vol saber què passa amb
l’amistat de dos nois que se
senten atrets entre si, però
que no ho volen acceptar. 

El teatre mexicà té

molt de ritual. I, després
de la mort, com en tot Ro-
meu i Julieta, hi ha la re-
conciliació del poble. Els
esperits permeten corre-
gir els errors si la funció
acaba amb una abraçada i
un petó. La Misa fronteri-
za també pretenia ser un
document sobre la immi-
gració i la frontera mexi-
cana amb els Estats
Units. També en forma de
celebració religiosa, de-
nunciaven el dret a viure
sense fronteres i alhora
reivindicaven els seus
corridos davant del rock
imperialista. Pel que fa a
Xile, ha aixecat opinions
contraposades Fulgor, un
altre treball sobre la immi-
gració a Xile en què s’en-
senya un excel·lent mate-
rial de documentació per
construir la peça, però
després costa molt trobar-
lo en una escena que acaba
sent massa críptica. ■

Fira Tàrrega
també ofereix
espectacles que
alerten dels errors
de la democràcia
occidental
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Wilco, Schmilco...
i Joan Cornellà

L’APUNT cutat. La feina de Cornellà, mestre de l’humor negre
amb gran prestigi internacional, surt plenament acre-
ditada (almenys no li ha passat com a Nazario, de qui
Lou Reed va agafar sense permís una vinyeta de Rock
Comix per a la portada de Live: Take no prisoners, del
1978) i ens recorda els sucosos resultats que continua
oferint l’aliança entre còmic i rock.Guillem Vidal

Els nord-americans Wilco van publicar divendres un
nou disc d’estudi: Wilco Schmilco, enginyosa picada
d’ullet a un disc de Harry Nilsson (Nilsson Schmilsson,
del 1971). El disc té una il·lustració en portada realitza-
da pel català Joan Cornellà, en la qual una nena gau-
deix en un tocadiscos de la música de Jeff Tweedy i
companyia gràcies al fet que el seu pare és... electro-
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