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LA 25a EDICIÓ DE LA FIRA DE TEATRE

El conte del drac de paper
La Fira de Teatre
convoca un nodrit
cartell d’onírics
espectacles
de carrer

Reportatge

33 La companyia Sarruga, durant la representació de Drako.
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CRISTINA SAVALL
TÀRREGA

El drac de paper que cre-
ma amb el seu propi foc i

la bruixa disfressada de princesa
èbria juguen a fet a amagar pels car-
rers de Tàrrega. Trapezistes, ogres,
tambors de llauna i escombres que
es converteixen en arpes sembla que
estiguin esperant el càsting de la
pròxima pel.lícula de Tim Burton.

La ciutat alberga un ampli espec-
tre d’espectacles itinerants que
transporten l’espectador a aquest
lloc oníric que hi ha al costat del mi-
rall. Arts escèniques, teatre, circ,
dansa i marionetes. Hi cap tot, a la
maleta de Mary Poppins, al barret de
Willie Wonka o al laberint d’Alícia al
país de les meravelles. Cada carrer de
Tàrrega escriu aquests dies a cada
paret un conte, com el que protago-
nitza Drako, el nou artefacte de la

companyia Sarruga.
L’immens drac té esquelet de fer-

ro i pell de paper, pesa més de dues
tones i, de llargada, fa 30 metres.
Gràcies a la seva flexible articulació
metàl.lica fa la sensació que emprèn
el vol. En el seu debut, divendres a la
tarda, de poc que no s’esfuma. Una
jugada del vent va fer que les flames
s’apoderessin del seu cap. Aquí els
personatges dels contes sorprenen
els propis autors. Pakito Gutiérrez,
el director de Sarruga, va reaccionar

a temps i va poder salvar la seva cria-
tura. «Quatre grapes i més paper i a
la nit va tornar a actuar».

Els gossos que deambulen sense
morrió ni corretja formen part de
l’escenografia de Tàrrega. Ángel Cal-
vente, director del grup de marione-
tes malagueny El espejo negro, va
quedar tan sorprès de veure tal
quantitat de gossos la primera vega-

da que va actuar a la Fira de Teatre
que els ha incorporat al seu nou es-
pectacle. Los perros flauta aconse-
gueix fer posar dreta tota la plaça
Major. Els aplaudiments ressonen
pels carrers. «De vegades no sé si
anem més disfressats nosaltres o el
públic», diu Calvente, amb la vista
clavada en els anomenats peus ne-
gres, que són una tribu errant que
exhibeix els seus tatuatges, envoltats
de gossos grossos.

En una cantonada hi ha Francesc
Martí, l’entranyable cap de la policia
local que des de la primera Fira de
Tàrrega –i no se n’ha perdut ni una–
compta el nombre d’espectadors
que van a cada recinte. El secret de
la seva precisió es remunta a la seva
infantesa a la granja que tenien els
seus pares a Verdú, un poble
pròxim. «Jo m’encarregava de
comptar les gallines», confessa
Martí.

El cónyugue volador és un dels es-
pectacles de carrer que ha despertat
més interès per part dels programa-
dors d’altres ciutats. Irene Estradé,
de Barcelona, i Matías Macri, de Bue-
nos Aires, es van conèixer fa sis anys
a Formentera. Des d’aleshores són

René i San Basilio, acròbates. El seu
espectacle es basa en la flexibilitat
d’ella i en la força d’ell, més l’equili-
bri de tots dos. «I en la sincronitza-
ció de moviments», afegeixen. La se-
va vida transcorre en dues llargues
estacions. A l’hivern es concentren
en una escola d’acrobàcia –aquest
any aniran a Moscou– i a l’estiu viat-
gen de ciutat en ciutat amb un es-
pectacle tan minimalista com efec-
tista. Tot cap en una maleta.

El mateix espai que necessita l’ar-
quitecte brasiler Jândi Caetano per
transportar el miniteatre en què re-
presenta El encantador de serpientes.
Amb una sola pila funciona el casset
i la llanterna que necessita per posar
música i il.luminar la faula que tres
espectadors –només tres alhora–
veuen representada dins una caixa
negra proveïda de trípode. «Ja he
recorregut 21 països». Una altra vi-
da de conte.<

L’anècdota
EL POLICIA QUE
ENUMERA EL PÚBLIC
COMPTAVA GALLINES
EN UNA GRANJA

Els britànics combinen números clàssics de circ amb una estètica nova

Nofit State Circus fascina amb
un xou trepidant a Tàrrega

c

GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
TÀRREGA

Una altra vegada el circ
contemporani és l’estrella

a la Fira de Teatre de Tàrrega. Nofit
State Circus, una de les grans i més
originals companyies de la Gran Bre-
tanya, va fascinar el públic. Ho va fer
amb un original espectacle, ImMor-
tal2, representat en una gran carpa
que viatja amb ells i en la qual els es-
pectadors segueixen la representa-
ció drets, i es van movent d’un lloc a
l’altre segons l’espai concret en què
treballen els artistes.

El circ va mostrar també diven-
dres passat la seva altra cara. La vete-
rana companyia catalana Escarlata
Circus va presentar Llenties i Marabu,
un xou entranyable representat per
dos artistes en un espai molt petit, a
l’aire lliure, amb una capacitat
màxima per a 50 persones, amunte-
gades en una grada circular, i una
durada que no arriba a una hora. La
companyia ha ofert cinc funcions
que han deixat, cada una d’elles, de-
senes d’espectadors a fora.

q ENTRADES ESGOTADES
Una de les característiques de la Fira
de Tàrrega és que el boca orella fun-
ciona bé i de pressa. La presència
dels anglesos Nofit State va consti-
tuir un dels moments més esperats
del programa i les entrades per a les
quatre representacions programa-

des es van esgotar de pressa. L’espec-
tacle és fascinant. Hi ha els números
clàssics del circ tradicional, però
tractats amb una estètica, una músi-
ca, una il.luminació i un vestuari
que són absolutament nous. Hi ha
trapezi, malabarisme, clowns, fu-
nambulisme, equilibrisme i coreo-

grafies aèries, presentats a un ritme
certament trepidant.

Les accions se succeeixen en dife-
rents nivells: a terra, sobre tarimes
elevades, al capdamunt de la cúpula
que corona la carpa, als laterals
d’unes torres metàl.liques... Els es-
pectadors, més de 500 en cada fun-

ció, es desplacen d’un lloc a l’altre i
s’aparten per deixar passar els artis-
tes. El ritme, marcat també per la
música en directe, embolcalla el
públic en una bola de màgia, sorpre-
ses i fascinació, ajudat pels prop de
30 artistes que participen en aquest
espectacle.

La Fira de Tàrrega torna a desco-
brir un insòlit circ contemporani,
com va passar en el seu dia amb Eloi-
ze (França) i el Teatro de la Arena (Ar-
gentina). ImMortal2 té una durada
de gairebé dues hores, amb un des-
cans. L’exigència que el públic el ve-
gi dret aconsellaria escurçar el
temps i no fer cap intermedi. Una
opció que no rebaixaria gens la
força i l’originalitat d’aquest esplèn-
did espectacle que hauria d’arribar a
Barcelona.

q HIKA TEATROA
Els carrers de Tàrrega continuen
amagant sorpreses, com també la
programació en espais tancats.
D’Euskadi, el grup Hika Teatroa va
portar Seda, una difícil adaptació al
teatre de la novel.la d’Alessandro Ba-
rico (El pianista sobre l’oceà) del ma-
teix títol, amb quatre actors en esce-
na i apostes audiovisuals. És una
funció bàsicament literària, que uti-
litza un ritme lent i en què no és
fàcil entrar. Un text marcat pels si-
lencis, que parla dels viatges, del do-
lor i dels desitjos. Es tracta d’expli-
car una història, i els resultats no
són brillants.

Un dels espais històrics de la Fira
al llarg dels seus 25 anys –efemèride
commemorada una vegada i una al-
tra durant aquests dies– és la plaça
Àlbers. En aquest espai, Marduix Ti-
telles ha presentat tres muntatges,
dels quals destaca l’obra de titelles
La paraula de cent països. Vol.Ras va
suspendre l’esperada estrena de
Mondomono, segons sembla perquè
l’espectacle no estava en condicions
de ser representat, cosa que ha mo-
lestat l’organització de la Fira.

Ahir al matí es va inaugurar ofi-
cialment a Verdú l’exposició (fins al
dia 30 d’octubre) Forats: espiant Co-
mediants, tot un regal per als visi-
tants.<

33 Acròbates de Nofit State Circus, en un moment de la seva actuació a Tàrrega.

RAMON GABRIEL


