
Cossos, places i política a Tàrrega
Oriol Puig Taulé  •  original
La primera edició de FiraTàrrega  sota la direcció artística d’Anna Giribet va començar amb una
conversa entre un filòsof i una coreògrafa a la Plaça Major. Tota una declaració d’intencions,
alhora que un relaxat i reflexiu tret de sortida per la nova etapa que comença. Els quatre dies
de fira han succeït de forma plàcida i joiosa: climatologia ideal (sol de dia, fresca de nit i no
ha plogut ni una gota), assistència de públic generosa (sense aglomeracions) i una Llotja
plena de vida, amb artistes i programadors satisfets per les millores realitzades. Aquests quatre
dies a la capital de l’Urgell són un oasi ple d’amor, rialles i arts vives. República independent
de FiraTàrrega.
Helena Gispert a ‘La llista’, l’espectacle de Quim Bigas a FiraTàrrega. © Núria Boleda
La plaça, pleníssima. Totes les cadires, plenes. Potser l’organització va pecar de prudent? El
doble de cadires també s’haurien omplert, i ens hauríem estalviat que gran part de la parròquia
escoltés la conversa dempeus o amb el cul a terra. Però ja se sap: a Tàrrega s’hi va disposat
a veure espectacles dret, ajagut i com faci falta. Judit Carrera  va moderar una conversa titulada
“Espai públic: transformació social, resistència, creació”, on Xavier Antich  va parlar d’espai i
Àngels Margarit  de cossos i moviment. “Si fa trenta anys m’haguessin dit que inauguraríem
FiraTàrrega amb una xerrada sobre filosofia, no m’ho hauria cregut”, va afirmar un emocionat
Antich. “Allò que defineix un espai públic és que està habitat per cossos”, va continuar, “i
l’espai públic és ingovernable. Un urbanista dissenya un camí per travessar un parc i la gent
fa drecera i n’acaba creant un de nou”. Ecco. Prova fefaent que la intel·ligència col·lectiva és
molt més potent que tots els títols, màsters i arquitectes-estrella del món. “Qui pensa és el cos,
el cervell tot sol no fa res. Un genoll també pensa”, va dir la directora del Mercat de les Flors.
“El meu cos és més intel·ligent que jo, i darrere de cada moviment hi ha un pensament”.
Margarit va reivindicar les places i les festes populars com a lloc de trobada (“més balls
d’envelat i menys Tinder”, vindria a ser el resum) i va demanar més escolta i menys paraules.
El cos és el nostre refugi i treballa amb la (seva) veritat, per tant està fet a parts iguals de
força i vulnerabilitat. “Quan et mous, penses millor”. Antich va reflexionar sobre centre i
perifèria, preguntant-se en veu alta si la capital de l’Urgell és la perifèria de Barcelona, i
aquesta de Nova York, i aquesta de Hong Kong… Que visqui la perifèria, doncs. Durant els
quatre dies que dura la fira, Tàrrega es converteix –això és indubtable– en el centre de les
arts vives. Una acumulació elevadíssima d’artistes per metre quadrat, molts espectadors i
alegria a l’ambient. Oasi FiraTàrrega.
Després de la conversa, i potser per “recompensar” els targarins després d’una inauguració tan
poc espectacular, vam poder veure Finale, de la companyia Delrevés Dansa Vertical. Dues
ballarines amb tutú es van despenjar per la paret lateral de l’església de Santa Maria de
l’Alba, i van reinterpretar El llac dels cignes, Giselle  o El trencanous  en un format ideal per fer
stories  a Instagram. “Això té molt de mèrit”, anava repetint una senyora al meu costat, mentre
diversos mòbils ho gravaven amb el mòbil. I tots tan contents. Després, a la veïna plaça dels
Àlbers vam poder veure Teia, un solo de circ íntim de Júlia Farrero, coproduït per la fira i
guanyador de la beca Suport a la Creació en Arts de Carrer. El món de les falles pirinenques i
el trapezi s’uneixen mitjançant la fusta, les estelles i un esquellot, en una peça que comença
amb força (Farrero crea un personatge molt ben definit, que és tots els pastors i tots els avis
alhora) però que acaba desinflant-se. Nota al marge: moltes peces d’arts de carrer fallen en la
seva tria musical. Per què després de sentir sons de natura i campanes, Teia  acaba sucumbint
a una música chill out  pròpia del Cafè del Mar? És una llàstima, perquè aquest detall afecta
tota la posada en escena, però estem segurs que la peça seguirà evolucionant. Calma i bons
aliments.
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Divendres al matí una colla de vint-i-quatre espectadors ens vam apuntar a Mission Roosevelt,
un espectacle interactiu dels francesos Tony Clifton Circus. Vint-i-quatre cadires de rodes, una
per a cada participant d’aquesta missió secreta batejada en honor al 32è president dels Estats
Units d’Amèrica, Franklin Delano Roosevelt, un referent del liberalisme americà que va viure
gran part de la seva vida sobre rodes. D’aquesta proposta em quedo amb l’experiència de
veure, en primera mà i durant una hora i mitja, una ciutat des de l’alçada d’una cadira. Les
mirades de la gent canviaven si anaves sol (“Pobre nano”, “Nil, deixa passar aquest senyor”) o
si anaves en grup, quan llavors ja s’intuïa que allò formava part d’una acció teatral. Haver
d’entrar a una botiga i comprar una beguda permetia experimentar la discriminació positiva i
veure com la gent et deixava colar, però fer el recompte dels locals inaccessibles i ser
conscient del perill REAL que representen les caques de gos (sort dels guants que ens van
proporcionar) fa canviar la manera de veure les coses. Una peça senzilla, divertida i punyent.
Chapeau.
A la tarda, un autobús ens va portar a La Figuerosa, el petit poble situat a set quilòmetres de
Tàrrega, en direcció Guissona. Allà vam veure La llista, de Quim Bigas, un espectacle que
també formava part del programa de Suport a la Creació. Servidor de vostès ja havia vist la
peça quan es va estrenar al Terrats en Cultura 2017, i després del seu pas pel Sismògraf
d’Olot, el Terni d’Itàlia i l’Arrela’t de Malgrat de Mar tenia de ganes de veure com havia
evolucionat la cosa. Les llistes, personals i de creadors, de Perec  a Borges  passant per My
favorite things, són la base d’un espectacle que defineix FiraTàrrega a la perfecció. Espai
públic i discurs privat. Tot allò personal és polític. Confrontació amb la mirada de l’altre
(espectador). Treball amb els veïns i enriquiment mutu. Reflexió i ironia. Celebració de la
trobada i de l’acte poètic efímer. El petard, l’abric que fa ploure confeti, la garlanda màgica, el
dònut (boníssim) de pastisseria. L’àvia fent de Liza Minnelli. A Joan Brossa  li hauria encantat
La llista. I com a estrelles invitades: Miquel Rodríguez  (Miki), “l’autòcton del dia”, que ens va
parlar d’ocells rescatats, adoptats i deixats en llibertat (“Ja us he fet l’espai del Medi Ambient”),
i Jordi Andorra, que va dir un monòleg preciós sobre el fet de pintar (“Jo no faig res. El quadre
es pinta sol. Què és? Que ho diguin els altres”). I l’aparició estel·lar d’Helena Gispert  al terrat
d’una casa, ballant a la lluna diürna i a tots nosaltres. I les veïnes mirant l’espectacle des de
la finestra del menjador. I la senyora que va sortir de casa seva, envaint momentàniament (i de
forma deliciosa) l’escena. Territori, comunitat, compromís, reflexió i alegria. Més FiraTàrrega
impossible.
A la nit vaig xalar de valent amb  Glòria Ribera i les seves Versiones parciales y erróneas de
mi vida y gloria. Actriu, cantant, cupletista i cabaretera, la Ribera signa la seva primera creació
(és membre de la companyia José y sus Hermanas) amb un concert teatralitzat deliciós (i molt
ric en calci). La llet i la indústria de la carn són els protagonistes d’una peça de teatre polític
cantant i “arrevistat”, amb la presència de la pianista Amalia Calderón, el fascinant Joan
Escrivà-Escolà  i una estrella invitada. Amb escenes que em van fer pensar en Crónica
sentimental de España  de Xavier Albertí  i en espectacles de Carles Santos  (glups, m’he
convertit en aquest tipus de crític), la Ribera sap combinar a la perfecció crítica social i
entreteniment, refilets de rossinyol i feminisme. La diva, l’obrera i la jove precària apareixen en
escena per parlar-nos de Pilar Prades, “l’enverinadora de Guissona”, i descobrir que la llet és
un excel·lent conductor del verí. La Ribera és néta de Raquel Meller, Marujita Díaz, Guillermina
Motta  i Mary Santpere (les iaies que tots voldríem tenir). Continuadora d’una nissaga de dones
avançades al seu temps, intel·ligents, talentoses i amb molta ironia. Si veuen que la Ribera
actua a prop de casa seva, no se la deixin perdre!
Alejandro Curiel  i Francesc Cuéllar  són dos creadors que també formen part de la companyia
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José y sus Hermanas i de Fundación Agrupación Colectiva. Amb aquesta darrera han estrenat
Livalone, un espectacle coproduït per FiraTàrrega i el Temporada Alta. Anem a Cal Trepat, la
magnífica fàbrica situada als marges de la ciutat i arribem a la casa adjacent (dels amos), on
veiem el típic cartell que diu “Se alquila”. Ens expliquen que veurem una conferència sobre la
dificultat que té un jove per poder viure sol, avui en dia a Barcelona. Ciutat on, és clar, busca
la llibertat, l’amor i la fama. El muntatge el signa la companyia però el protagonista absolut és
Cuéllar, que parla en primera persona, mentre que Curiel fa les funcions d’assistent i de chico
para todo. El preu dels lloguers i la gentrificació es barregen amb la història sentimental de
Cuéllar en un exercici volgudament narcisista i amb tocs d’autoironia (“Soy muy intensito”). La
dramatúrgia és l’element més fluix d’un muntatge que funciona a nivell plàstic (Curiel a
l’oficina: fum i llum rosa) però que no acaba d’aprofundir en cap dels temes que tracta. El
magnetisme de Cuéllar en escena és innegable, però és de justícia destacar els moments
protagonitzats per Curiel, així com un efectiu (i efectista) final. Em pregunto si entre tots plegats
no estem donant massa bombo a determinats noms i com, l’exigència que els creadors
presentin material nou constantment (al TNT presenten un nou espectacle) beneficia a algú,
començant pels mateixos creadors. Estarem atents a l’evolució d’aquesta companyia.

Tornant a Tàrrega, no podíem faltar a la nostra cita amb Rodrigo Cuevas, el cantant asturià
que fa dos anys va triomfar, de forma rutilant, amb El mundo por montera. Llavors estava sol
en escena i amb això ja en va tenir prou per enamorar-nos a totes. Enguany presentava
Trópico de Covadonga, un concert que en un primer moment semblava més convencional
(acompanyat de quatre excel·lents músics) però, com diem a casa “qui ho té del néixer, no ho
deixa”. L’asturià va treure la vedet còmica que porta dins i, més que limitar-se a presentar cada
cançó, va filar un espectacle que reivindica la música popular i la cultura asturiana, renyant el
públic per la seva ignorància. I tots molt contents que el Rodrigo ens renyi, perquè ho fa amb
gràcia i amb intel·ligència. I perquè té raó, coi: és realment estúpid que molts de nosaltres
sapiguem ballar swing i no la jota, i que valorem més els referents estrangers abans que els
locals. Cuevas canta de meravella i balla com un àngel, és seductor i té el talent de les millors
vedets d’interactuar amb el públic. La cançó dedicada al transvestit Rambal, icona del Gijón
dels anys setanta, va ser un dels moments més emotius de la vetllada.
Diumenge al matí la meva FiraTàrrega va acabar amb Peix, la nova producció de la
companyia Hotel Icoandi. Es tracta d’un solo de circ i teatre físic, una idea original de Tomeu
Amer  sobre la mallorquinitat i el turisme a la més gran de les Illes Balears. Amer construeix un
personatge encisador que, amb l’única ajuda d’una canya de pescar i una pista de fusta
circular, retrata un món que s’acaba perquè, com tots sabem, el peix més gran sempre és
menja el petit. La invasió alemanya que fa anys que pateix Mallorca queda exemplificada a la
perfecció amb l’horrible cançó de  Chris Wolff  (“On són les noies més boniques del món? A
Palma de Mallorca! On brilla el sol per molts pocs diners? A Palma de Mallorca!”). Amb la
mirada externa d’Ada Vilaró i l’acompanyament artístic de Griselda Juncà  (excel·lent trapezista i
membre de la companyia), Peix  és un espectacle rodó. Aconsegueix fer-nos reflexionar sobre
un turisme que arrasa la terra per on passa (“Fiesta! Mediterráneo!”) i d’un mar que està al límit
de les seves possibilitats. Sense sermonejar, sense trampes i, el més important de tot, sense
paraules, Peix  és una peça deliciosa que ha de girar per tot el món. Especialment indicada
per ser vista a Alemanya. Sabem si va ser vista per programadors teutònics?
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A Tàrrega també es van poder veure (i van triomfar) espectacles dels que ja havíem parlat
aquí amb anterioritat: Suite TOC núm. 6  de Les Impuxilbes, Calma!  de Guillem Albà o Así
bailan las putas, de Sixto Paz. Muntatges punyents i molt polítics, que demostren com el públic
valora i demana unes arts vives ben crítiques amb la societat. FiraTàrrega ha iniciat la seva
“etapa Giribet” amb tranquil·litat i fermesa, sense incidències meteorològiques ni de cap mena.
Menys pirotècnia i menys espectacles de gran format, és cert. Però més proximitat i
compromís. Em sembla que ens ho passarem molt bé, els pròxims quatre anys.
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