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La Fira de Tàrrega proposa viatges xamànics sota les estrelles i
reflexions sobre el sistema amb una lluita encesa per diners reals

Agafabéaquest bitllet

A la Fira de Tàrrega hi
cap gairebé tot. Di-
versió, reivindicació
i fins i totmeditació.
Elmateixpúblictant

finalitza un espectacle escrivint
cartes aPuigdemontoal seu jodel
futurcomfabotsperaconseguirel
bitlletde100eurosambquèunes-
trany pescador el tempta des de
dalt d’una església. Esclar que
també es pot acabar recorrent el
bosc amitjanit a la vista de les es-
trelles i elaborant amb una mica
defangunafiguretaqueevoquiun
ésser estimat que ja no hi és. Per
tornar caminant entre canyes i
campsdeblatalaciutat,onlespla-
ces continuen plenes de joves de
festa. Iésque la tercera jornadade
la Fira de Teatre al Carrer que es
vacelebrarahirvamantenirelbon
nivell d’aquesta edició, amb un
grapat de propostes refrescants
que seguiran fins avui a lanit.
Laplujavaamenaçarla jornada,

peròvacaurea l’horadedinar.No
es va anul·lar res. I, de fet, els es-
pectaclesdecarrerdelmatí esvan
celebrarsotaunsol rotund,comel
que va viure L’envol (El vol), dels

francesos Adhok, que presenten
tres muntatges a Tàrrega i que ja
havien conquerit el públic el dia
anteriorambelsjubilatsrealsd’Is-
suedesecours(Sortidad’emergèn-
cia) i la seva divertidíssima revo-
lució.L’envoléstambéunespecta-
cle itinerant peròque juga la carta
contrària: els protagonistes tenen
uns vint anys, i al davant, un futur
molt incert. Comencen presen-
tant-se i venent-se, com si el pú-

blicfoseltribunald’unaentrevista
de feina. Provoquen la hilaritat
amb les seves desenes de títols i la
seva rastellera interminable de
feines precàries. Acabaran obli-
dant el fracàs de l’entrevista a un
bar, parlantde sexe, gatets i venda
d’armes. Conclouran, esclar, da-
vant un mur. Allà imaginen com
seran d’aquí deu anys. Una haurà
perdut la por d’envellir. Un altre
vol tenir fills “però no tot el
temps”. Un altre espera no con-

vertir-se enuncarallot. I unaaltra
somia “que tothom continuï te-
nint una mica d’esperança”. Èxit
total.
Tambéelvaaconseguir lamexi-

cana Claudia Lizeth amb Ohtli
(Camí,ennàhuatl).Ellaésquipor-
ta el públic a caminar pel bosc per
practicar un ritual col·lectiu, par-
lardelamort,pensar-hialamane-
ra mexicana: amb una presència
intensa a la vida. Quan el recorre-
gutésdenit l’experiènciaéscapti-
vadora: la foscor, les estrelles, ella
exercint de guia, de xaman, fresca
enel discurs sense caure en temes
banals i guiant amb suavitat el
grup d’espectadors dins de la fos-
corperbuscarrecordsd’ésserses-
timatsque se’nvananar.
Tambévaresultarmoltespecial

5.102 m/s, de Joan Català. En el
seu reeixitmuntatgePelat (que es
podrà veure avui), molt físic i in-
trospectiu, feia equilibris amb un
tronc pesant. Ara s’ha passat al
metall. I engrup.Enunade lesve-
llesnaus industrials deCalTrepat
va introduir el nombrós públic en
unmóndepoca llumimoltd’acer:
perxes, barres, grans làmines rec-
tangulars flexibles i instruments
com ara platerets i xilòfons. Un
món amb aires onírics que els ar-
tistes convertien inicialment en
un joc de nens abillats amb les se-
vesbatespeculiars.El públic s’ha-

via demoure una vegada i una al-
traper lanauperdeixarpasalmo-
viment de les llargues barres. La
vibració de les grans làmines me-
tàl·liquesambquèjugavenelsper-
formers era poderosa, profunda,
en l’espai de la nau. I sensdubte el
moment més potent va ser quan

amb una làmina metàl·lica com a
cap i ales vibrants i una barra com
a cos construeixenuna enorme li-
bèl·lula suspesa en l’aire, que aca-
barà semblant un éssermitològic,
primigeni, que descendirà i farà
volarunaperformer.Gran.
Ahir a Cal Trepat es va veure –i

JoanCatalàvajugar
ambelsmetallsa ‘5.102
m/s’, i ‘L’envol’va
denunciarambhilaritat
laprecarietat juvenil
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Amb el suport de:

rac1.cat

EL PRIMER QUE ARRI
BA,

EL PRIMER QUE SEU

Divendres, 14 de setembre, a les 8 h,

e al Tívoli a veure el programa i podràs

aconseguir entrades per al musical
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Llàtzer
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Cultura popular

Cada estiu se celebren a Espanya in
comptables festes populars. Algu
nes són eminentment lúdiques, com
la Tomatina de Bunyol o la batalla

del vi d’Haro. D’altres evoquen episodis his
tòrics i permeten als veïns vestirse de troglo
dites, vikings, moros o cristians. D’altres es
caracteritzen pel seu to macabre, com la ro
meria de taüts de Santa Marta de Ribarteme
(Pontevedra). I d’altres són cruels, en particu
lar amb els animals: oques decapitades, ca
bres llançades del campanar i toros llancejats,
assagetats, embolats, ama
romats, llançats al mar, et
cètera. Tants caps, tants
barrets.
Quan algú es lamenta da

vant aquests excessos i en
proposa l’abolició, per con
siderarlos indignes de la
“cultura popular”, els vila
tans solen reaccionar irats.
El seu primer argument és
que els forasters no tenen dret a opinar sobre
el seu patrimoni, ni res a ensenyarlos. Només
faltaria. I el segon és que la seva festa és una
tradició i un patrimoni inalienable. Segons
aquest principi, els molts anys d’una festa fan
tolerables els seus excessos.De fet, l’únic rival
temible de les festes bàrbares no és la civilit
zació: és la pobresa. Alguns pobles preferirien
recórrer a les partides socials abans que
quedarse sense pressupost per a les festes.
Però, tot i així, la crisi va imposar algunes re
tallades.
Per exemple, aMataelpino, una pedania del

Guadarrama, a 55 quilòmetres de Madrid i

1.120 metres d’altura, que el 2011, amb gran
dolor, es va veure obligada a prescindir dels
seus correbous i reemplaçarlos per l’anome
nat boloencierro. En aquesta modalitat de la
seva invenció se substitueix l’animal per una
bola de porexpan de tresmetres de diàmetre i
220 quilos de pes, que es posa a rodar poble
avall fins a la plaça de toros. Elsmossos hi cor
ren davant, com corria Indiana Jones per evi
tar que l’atropellés l’esfera pètria d’A la recer
ca de l’arca perduda. I, sobretot, que els esclafi
contra un mur, perquè assoleix els 30 quilò

metres per hora i, a aquesta
velocitat, l’impacte pot
equivaler al de quatre o cinc
tones.
L’any passat es van regis

trar, al boloencierro, dos fe
rits greus. Aquest any, un
més, amb politraumatisme
cranioencefàlic i toràcic.
Per fortuna, no s’han repor
tat contratemps semblants

al boloencierro infantil (on la bola no pesamés
de 50quilos).Minúcies a part, tot va bé. “Cada
vegada ve més gent –diu un veí–. El boloen
cierro és la millor marca del poble”. Ja estan
pensant a aconsellar els mossos a utilitzar un
casc. I avall, que fa baixada.
Resum: aMataelpinohan aconseguit sobre

posarse a la pèrdua del seu correbous de tota
la vida i, de passada, estalviar als toros una
mala estona. Bravo. Llàstima que, alhora, no
l’hi hagin evitat també als humans, alguns
dels quals abandonen el festeigmalferits, amb
fractura cranial i la caixa toràcica esquerdada.
Però, això sí, sense cornades. És el progrés!

Al correbous de
Mataelpino els animals
ja no pateixen, però
alguns nois acaben
malferits

es veurà avui– un altre muntatge
que va concitar aplaudiments: el
xilè Correo. En una ambientació
anys cinquanta, els actors evo
quen la desaparició de les cartes i
la seva màgia. Recuperen frag
mentsdemissivessorprenents–la
del nen Fidel Castro a Roosevelt
en què li demana deu dòlars que
no li va enviar, o una escatològica
missiva de Joyce a la seva estima
da– i juguen amb el públic: hi va
haver una carta col∙lectiva a Puig
demont a partir d’una frase dedi
cada a ell de cada espectador –no
hi va faltar la paraula “torna”, de
sitjos que se’n vagi a les antípodes
ni referènciesal serrell– ielpúblic
esvaescriureunacartaal seujode
d’aquí un any que la companyia li
enviarà a casa.Va ferpensar.
Tambéhovafer#Moneyforfree,

unespectaclequeapareixpersor
presa a qualsevol lloc de Tàrrega,
ahir a la torrede l’esglésiaPia.Des
d’allà un misteriós pescador en
fundat en impermeable i gorra
groga va descendir per la façana
perquedarsesobrel’arcdelapor
ta, i desd’allà va llançar la canyaal
públic amb bitllets creixents: 20,
50i100eurosqueelspresentsllui
taven per agafar els primers amb
unesreglesquevotavaamàalçada
elpúblicmateix.La lluitaentreun
grup de nois molt joves i testoste
rònics,sobretotambels100euros,
va ser èpica. Entremig, reflexions
sobre els diners i la nostra depen
dència del sistema. Al final s’ani
mavaelpúblicaalliberarse:aalli
berar bitllets lligats en globus. Al
guns s’hi van apuntar, però no es
van treure gaire pes: bitllets de
cinc. A un dels que van agafar la
canya li van preguntar si viuria
sense diners: “Si soc l’únic que no
en té, no”.c

JUSTO BARRANCO

El de 100 és
meu! Els joves de
Tàrrega van lluitar
ambentrega pels
bitllets d’un
misteriós pescador

a#MoneyforFree. El
públic es va divertir
amb la lluita i
alguns van acabar
alliberant els bitllets
lligats en globus


