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Sergi Pàmies

Frustració
per a tothom

Igual queLuckyLuke, l’alcaldessaAdaColauha tornat a
ser més ràpida que la seva pròpia ombra i ha canviat
d’actitud en coherència amb la volatilitat que la identi
fica. A hores d’ara ja sabemque assistirà a lamanifesta

cióde l’OnzedeSetembreper lesmateixes raonsper lesquals
nohivaassistir altresanys.Perargumentarho,Colauha triat
un ritornello del bricolatge ideològic que es fa servir si vols
semblar emfàticament responsable: dir que l’actual procés té
el perill de “generar frustració” i que convé reforçarlo amb
una visió més plural, fraternal i tal.

La preocupació dels polítics de tots els àmbits no indepen
dentistesper la frustracióquepotgenerar l’independentisme
s’agraeix.Perònosési té resaveureambelpresentoelpassat
recent. Si alguna evidència defineix l’activisme independen
tista és el manteniment d’una il∙lusió transversalmentmulti
tudinària i la pràctica espontània d’un idealisme tan insòlit
com tenaç. Tips de la carregosa etiqueta de catalans empre-
nyats,molts ciutadans vandecidir anarmés enllà de la repro
vació ulcerosa i, en unmoment econòmicament i socialment
difícil, vancompartiruna il∙lusióqueestàapuntdeportarlos
a prendre decisions unilateralment irremeiables. ¿Frustra
ció? Jo veigmoltamés frustració entre els que observem l’in
dependentisme ambuna barreja de paüra, fair play i resigna
ció. I encara que només sigui per comparar, els polítics que
tant s’interessen per la frustració que pot generar el futur in

dependentista fa
rien bé d’analitzar
la frustració que
inoculenenel nos
tre estat d’ànim.
I en aquesta

gran superfície de
la frustració és
clar que hi troba
rem polítics que

s’han refugiat demaneramalèvola en l’independentisme per
justificar immobilismes, victimismes, populismes i cantama-
nyismes, però, coi, se’ls veumés contents. També hi ha hagut
aportacions rellevants de polítics no independentistes que
hancultivat l’ambigüitat, la frivolitat i el postureigd’actorde
liberadament dolent. I no parlo de les maldats congènites
dels poderosos o dels oligarques, sinó dels que ni tan sols són
capaços d’aconseguir que els rètols de les parades que anun
cien l’arribada dels autobusos no estiguin reiteradament es
patllatsodonin informació falsa. Ja séquesónexemplesd’in
competència ridículament menors, que no es poden compa
rar amb la transcendència retòrica dels grans debats sobre
culpabilitats retroactives, injustícies extretesdecontext i im
punitats pretesament solidàries. Però sovint fa la impressió
que el teatredeclaratiu és tan addictiu quenoels deixa temps
ni perspectiva per adonarse que lamajoria dels petits i grans
problemes no sónni d’esquerres ni de dretes, ni unionistes ni
independentistes, i que reclamen alguna cosa més que ser
mons o contorsions oportunistes. I això sí que crea una pro
funda i desmobilitzadora frustració.

Tipsde l’etiquetade ‘catalans
emprenyats’,molts ciutadans
vandecidiranarmésenllàde
la reprovacióulcerosa

La Fira de Teatre al Carrer obre amb una allau de color un any festiu

Tàrrega, deliri indi
JUSTO BARRANCO
Tàrrega

Deliri de color a Tàr
rega. La Fira deTe
atre al Carrer va
obrir ahir la seva
nova edició amb

una gran explosió de color amb
desenesdequilosdepolsgulalque
van volar per l’aire i van deixar el
públic de tots els colors possibles,
comsi fos una festa sagrada índia.
Una explosió de color amb so
electroindi i balls fi
nals molt bollywoo
dians titulada The
colouroftime iqueva
voler ser una reivin
dicació de l’amor i la
felicitat. La festa la
van protagonitzar
els multiculturals
ballarins i músics de
la companyia fran
cesa Artonik, que
van arrossegar les
masses –que de ve
gades van tenir difi
cultat per veure’ls–
des del carrer Sant
Pelegrí a la plaça
MajordeTàrrega,en
un camí que els in
tèrprets van comen
çar ballant com uns
zombis fins que
l’amor va trucar a la
seva porta. Un camí
quevatenircomare
matada final aquesta
festaonesvanbarre
jarball,polsimúsica,
i quevaportar sensdubte a la feli
citatmoltsdelsassistents.
No serà l’únic espectacle festiu

enunanyenquèTàrregahaapos
tat claramentper lacelebració.La
Fira deTeatre al Carrer, que obre
de nou les portes fins diumenge,
ésunaperò triple, comlaSantíssi
ma Trinitat. És una fira on vénen
programadorsdetotelmónabus
car espectacles. Però també és un
festival on els paladars més atre
vits vénen a buscar arriscades de-
licatessen. I sempre,peròsobretot
una altra vegada aquest any, és
una festa.Hi ha un caràcter festiu
evident en moltes de les propos

tes,ienalgunesfinsitothihapiro
tècnia. I sembla que l’aposta fun
ciona: l’espectacle inaugural a
l’estil d’una festa holi índia va
atreure ahir dijous alguns espec
tadors que els últims anys ja hi
anaven només el cap de setmana,
uns últims anys en què les multi
tudinàries celebracions de laDia
dahanpesat sobre laFira.
Però ahir hi va haver més festa

que la inaugural. A les dues es va
presentarLacocinapública,unes
pectacle dels xilens Teatro Con

tainer–Xileéselpaísenquèlafira
posa el focus aquest any– en el
qual els 80 espectadors bàsica
ment celebren un dinar suculent
realitzat per cuineres del poble
–ahir perAlba Pijuan, que va pre
parar un celebrat conill amb alla

da– i amenitzat per joves talents
locals que van ballar, van tocar i
van cantar, i per un professor
d’institut, Miquel Millà, que va
llegirfragmentsdeThomasMore,
ElQuixot i Galdós queno sembla
ven gaire llunyans dels temps po
líticsactuals.
EsvasentirVíctorJaraiVioleta

Parra, i els espectadors, que van
haver d’encarregarse de parar
taula,vancomençar lafiraambun
divertit banquet que va tenir bon
vi perònocopa final.D’aquesta se

n’havien d’encarregar al tanca
ment de la jornada els mexicans
Universiteatro & Gorguz Teatro
amb el seuMisa fronteriza, un es
pectaclequeestàrecorrentelmón
i que aborda el literalment difícil
temadelafronteraexaminantfins
i tot la cultura que crea, com la
músicatexmex.Unespectacleal
tre cop festiu, ple de música i hu
mor i celebrat amb l’estructura
d’una missa catòlica, amb un pe
culiar parenostre inclòs i regada
nopervi sinó, esclar,per tequila.

I avui, a Tàrrega, més: des de
massatges fins a una perruqueria
al carrer.!

L’espectacle inaugural
vacomençaramb
tètricsballszombis
ivaacabararitme
deBollywood

MERCÈ GILI

Unmoment de la cercavila deThe colour of time, que va obrir ahir Tàrrega

“Un espectáculo” - CLAQUETA

“Un película necesaria (...) una de la producciones
más lujosas del cine español” - DIARIO SUR

“Vibrante y sobrecogedora” - EL MUNDO

“Narrada con exquisitez y elegancia” - FOTOGRAMAS
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