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Avui, com cada any per aques-
tes dates des de fa un quart de
segle, la població lleidatana de
Tàrrega viurà una majestuosa

metamorfosi numèrica. Els 13.999 ha-
bitants censats, segons dades de 2004,
veuran omplir-se els carrers de gent
vinguda de tots els racons, una verita-
ble munió de més de 100.000 ànimes,
amb un mateix objectiu: veure especta-
cles. Avui comença una nova edició de
la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega,
un esdeveniment fonamental en el ma-
pa de les arts escèniques de Catalunya,
però també d’Espanya i de tot el sud
d’Europa, que des dels seus inicis s’ha
convertit, a més, en un veritable feno-
men social. Només així s’explica que
durant els quatre dies de Fira una enor-

me densitat de públic heterogeni (el
42% té de 20 a 29 anys, i el 41%, de 30
a 49) prengui literalment la localitat,
des del càmping, que s’ha hagut
d’anar ampliant progressivament per
donar cabuda a tots els sol·licitants
(actualment hi caben més de 3.000 ten-
des), a les places hoteleres, passant per
les mateixes cases dels targarins, molts
dels quals lloguen gustosament les ha-
bitacions lliures. No en va la Fira és,
també, una lucrativa font d’ingressos.
Segons un estudi universitari encarre-
gat el 2001, l’any anterior els visitants
de la fira havien gastat al municipi uns
3.600.000 euros, invertits principal-
ment en establiments de restauració,
pastisseries, hotels i pensions: per a
aquest tipus de comerços, atendre els
visitants de la fira suposa una injecció

pel calaix equivalent a la que es produi-
ria en tot un any en el supòsit que el
cens de la població augmentés en
2.000 persones. Un any més, a partir
d’avui i fins diumenge, Tàrrega torna a
sortir a escena. Però enguany ho cele-
bra especialment. L’ocasió s’ho val.

La primera edició de la Fira de Tea-
tre al Carrer es va celebrar l’any 1981,
però la història començà un any
abans. L’alcalde d’aquella època, Eu-
geni Nadal, tenia al cap un model inte-
gral de ciutat, que incloïa també la
cultura, i volia que la festa major tin-
gués un relleu especial. Conexia el festi-
val d’Avinyó, i el va convertir en refe-
rent de les celebracions populars a
Tàrrega. A Espanya no n’hi havia, de
referents, tot i que la fira ha servit
d’inspirador  Passa a la pàgina 2
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Tàrrega: 25 anys
sortint a escena

Sense abandonar l’esperit festiu, la Fira de Teatre al Carrer s’ha
convertit en un dels mercats artístics més importants del sud d’Europa
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Ressenyes de Jordi
Sarsanedas, Narcís
Iglésias, Jacint Verdaguer,
Hermann Hesse,
Pau Arenós i Maite
Carranza / pàgines 4 a 6

La Televisió de les Illes
Balears estrena les seves
emissions amb programes
de Fernando Schwartz,
Maria de la Pau Janer
i el doctor Corbella / 8

Laura Lio exposa a la
galeria Antonio de Barnola;
Bjarne Melgaard, a la
Senda, i la Llucià Homs
és a punt de clausurar
la col·lectiva d’estiu / 7

Durant el Ple de l’Ajun-
tament de Barcelona,
retransmès per BTV,
l’alcalde Clos va pro-

clamar: “Tenim un problema”.
La manera com ho va dir recor-
dava un acudit de l’Eugenio:
aquell metge que, quan el pa-
cient el va a visitar, li diu que
s’ho ha de fer mirar. Si l’espec-
tador no sabia de quin proble-
ma parlaven, podia triar entre
la impotència de l’oposició, la
grandiloqüència de Jordi Por-
tabella o la ingenuïtat d’Imma
Mayol. Però no. El problema
és l’incivisme, un dels més vells
problemes-trampa de les ciu-
tats. Amb bona voluntat i
fermesa, tant l’alcalde com Fer-
ran Mascarell van expressar
una inquietud sincera i el desig
de treballar perquè Barcelona
sigui una ciutat civilitzada. És
una reacció que fa de mal cri-
ticar perquè situa el crític en la
incòmoda posició del negativis-
me reaccionari. Com a especta-
dor, veí i contribuent, vaig tro-
bar a faltar l’admissió d’un
fracàs. Quan fa més de vint
anys que els veïns protesten
per l’excés de soroll o l’actu-
ació intimidadora de màfies de
captaires o comandos neteja-
parabrises, quan en fa més de
cinc que els comerciants de-
nuncien la degradació de diver-
sos barris de la ciutat, l’elector
té dret a pensar que hi ha ha-
gut negligència i falta de pre-
visió. Per això, encara que l’es-
pectador se situï en una po-
sició constructiva i vulgui
recolzar l’alcalde davant d’a-
questa realitat complexa, és im-
possible creure-se’l, perquè
l’autoritat l’ha perduda en ex-
cessos (el Fòrum, per exemple)
fomentats per una interpreta-
ció legítima però simplista de
les relacions col·lectives i de les
prioritats polítiques. Sabíem
que la repressió i la milita-
rització dels carrers no és la
solució. Ara sabem que el mu-
nicipalisme lúdic i pretesament
cosmopolita no resol les injustí-
cies i els abusos. El problema
és que, com a l’acudit de l’Eu-
genio, és difícil refiar-se d’uns
metges que, malgrat tenir molt
bona voluntat, han estat
incompetents.

Clos i Eugenio
SERGI PÀMIES

L’espectacle The Bells, de la companyia 5 angry men, a l’edició de 1999. / NÚRIA BOLEDA
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Ve de la primera pàgina
per a una dotzena de manifesta-
cions semblants nascudes poste-
riorment: “I jo diria que a la resta
d’Europa també”, diu l’antic al-
calde. Nadal va poder comptar
amb uns bons còmplices. La
corporació municipal, tot i que
no al complet, el recolzava, bona
part de la ciutadania hi estava a
favor i la idea era vista amb molt
bons ulls per Xavier Fàbregas,
que feia poc havia estat nomenat
cap del Sevei de Cinematografia i
Teatre de la Generalitat. Ell és un
personatge clau en els orígens per-
què va fer de pont entre l’impuls
de l’Ajuntament (detonador i al-
hora element imprescindible: fi-
nalment, havia de ser qui posés
els diners per organitzar-la) i Els
Comediants. Des del consistori es
volia que el grup capitanejat per
Joan Font s’ocupés de la direcció
artística. L’aliança es va demos-
trar molt fructífera.

Però en aquella primera edi-
ció, el nom amb què coneixem
avui la fira encara no existia. Ales-
hores es va dir Fira del Teatre Tri-
fulgues Xim Xim al Carrer. Hi
van participar 17 companyies, en-
capçalades per Comediants, que
es van apropiar de balcons, apara-
dors, carrers i places per involu-
crar tot el poble en la feliç bogeria
que acabava de néixer. I el poble
ho va agrair implicant-s’hi des del
començament, acudint als llocs
d’actuació portant des de casa les
cadires, dormint poc i matinant
per no perdre detall de què pas-
sava. La llavor estava ben posada,

i a la implicació ciutadana s’hi va
afegir el recolzament de les com-
panyies teatrals. Tothom volia ser
a Tàrrega, i això explica que des
de les primeres edicions hi passes-
sin artistes i grups com Carles
Santos, La Fura dels Baus, Cesc
Gelabert i Lydia Azzopardi, La
Cubana, Tricicle, Artristas, Sè-
mola Teatre, Sol Picó, Senza Tem-
po, Marduix o Sarruga, per citar-
ne només una petita represen-
tació. I sense oblidar l’alè inspira-
dor de Joan Brossa, que manifes-
tava una gran simpatia cap a la
fira i la va recolzar activament des
de les primeres edicions, en què
seguia atentament les actuacions
programades.

I és clar, tot i que l’equació no
sempre funciona, en aquest cas
una cosa va portar a l’altra i
l’afluència de programadors es va
anar convertint poc a poc en una
realitat inqüestionable, fins al
punt que se n’hi han arribat a reu-
nir al voltant de 900 en una ma-
teixa edició. Això ha fet que la
Llotja, el lloc de trobada i inter-
canvi per a professionals, tingui
un tractament prioritari des de
l’organització. Edició rere edició
la fira es va anar professionalit-
zant, es va constituir en patronat
(integrat per la Generalitat de Ca-
talunya, l’Ajuntament de Tàr-
rega, l’Institut d’Estudis Ilerdencs
i l’Inaem) i es va reajustar el seu
model fins arribar a la feliç con-
junció de conceptes “festival, fira,
festa” amb què la defineix Ra-
mon Simó, que en va ser director
artístic entre 1996 i 1998.

A mesura que es consolidava
s’han anat habilitant espais, simul-
taniejant teatre de carrer i teatre
de sala (en l’actualitat hi ha una
vintena d’espais de representació)

i s’ha aconseguit superar el volun-
tarisme i les mancances tècniques
dels anys inicials. Per exemple,
com recorda Llorenç Corbella, di-
rector artístic des de fa tres anys, i
que va ocupar el càrrec també el
1984: “Hi havia companyies que
només portaven equip de llum;
d’altres, només el so. I nosaltres
intentàvem posar-les d’acord, de
manera que totes poguessin ac-
tuar en les mateixes condicions”.
Així, Tàrrega, a més de convertir-
se en el vistós preludi de la tempo-
rada teatral catalana, es va anar
confirmant com un mercat en què
tothom vol ser present, fins que es
va arribar a un punt de sobre-
dimensió, amb uns 120 grups pro-
gramats, i es va decidir que s’ha-
via de racionalitzar l’oferta per ga-
rantir als artistes les millors condi-
cions de representació. Aquest

any s’hi presenten 80 companyies.
Corbella explica que molts

grups hi aconsegueixen els bolos
per a tota la temporada, i Tàrrega
ha servit de plataforma de pro-
jecció a Espanya i Europa de
molts artistes. A l’actual director
artístic se li fa difícil donar dades
concretes del nombre de contrac-
tacions que es lliguen a la fira per-
què la informació disponible al
respecte no és exhaustiva, però es
calcula que la xifra supera els
2.700 contractes l’any. La prova
que funciona rau en què tothom
vol repetir (també el públic: la
fidelització és gran i la mitjana és
de sis edicions per espectador).
Ningú no vol quedar-ne fora, una
cosa que succeeix quan una com-
panyia no aconsegueix tenir llest
el nou espectacle en les dates pre-
vistes o quan l’organització deci-

deix no programar-la per afavorir
cert relleu al cartell i, com explica
Corbella, permetre que tothom
se’n beneficiï. Per a l’edició d’a-
quest any han arribat 900 sol·li-
cituds, la majoria de companyies

catalanes i de la resta d’Espanya.
Però també n’han arribat de la
resta d’Europa, principalment
franceses per una òbvia proximi-
tat geogràfica, angleses, holande-
ses, alemanyes, dels països de
l’Est i fins i tot de llocs remots

com l’Índia i Austràlia.
En la programació s’intenta

privilegiar l’experimentació escè-
nica i, sobretot, els espectacles de
carrer. Aquesta era la vocació ini-
cial de la fira, tot i que no és tan
fàcil aconseguir-ho per diverses
raons. La primera perquè l’efer-
vescència del gènere dues dècades
enrere s’ha anat diluint: no abun-
den els artistes que s’hi dediquin
perquè fer espectacles d’aquest ti-
pus depèn massa de les condici-
ons climatològiques. A més, aire
lliure sol significar espectacle gra-
tuït, i els programadors preferei-
xen els muntatges de sala per po-
der cobrar entrada i recuperar la
inversió. Finalment, l’estacionali-
tat dels espectacles de carrer (la
temporada alta, per dir-ho d’algu-
na manera, és als mesos d’estiu)
fa que per les dates de Tàrrega les
companyies ja fa mesos que ro-
den els espectacles nous, i l’orga-
nització prefereix les estrenes. Tot
i això, Corbella intenta que com a
mínim hi hagi un 50% d’especta-
cles de carrer, i enguany la pro-
porció és fins i tot més alta, ja que
estan al voltant del 60%.

De qualsevol manera, la neces-
sitat de potenciar els espectacles
de carrer és una crítica recurrent
entre els analistes de la fira, que
demanen de les institucions una
major sensibilitat envers un sec-
tor en què Catalunya havia estat
capdavanter. Un repte de futur al
qual Corbella n’afegeix un altre:
fer que Tàrrega aparegui al mapa
escènic de Catalunya durant tot
l’any, no només com un bolet que
aflora durant quatre dies de se-
tembre. El director artístic està
obert a tot tipus de fórmules,
però es decanta per aquelles que
afavoreixen una relació més pro-
funda entre la localitat i les
companyies participants a la fira,
per exemple en forma de residèn-
cies que els permetin acabar de
preparar els espectacles al munici-
pi. Del que ningú sembla dubtar,
però, és de la vitalitat de la fira i
de la seva capacitat per continuar
fent història.

Tàrrega: 25 anys sortint a escena

La companyia Gog i Magog, a l’edició de l’any 2000. / HERMÍNIA SIRVENT

L’actor Toni Albà i la seva companyia, que actuen enguany a Tàrrega.

Tàrrega ha arribat
a reunir al voltant
de 900 programadors
en una mateixa edició

La primera edició es
va batejar com a Fira
del Teatre Trifulgues
Xim Xim al Carrer
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Tàrrega: 25 anys sortint a escena

B. G.

El caràcter de commemo-
ració està molt present en
el disseny de la programa-
ció d’enguany. El director

artístic de la fira, Llorenç Corbe-
lla, va decidir que la millor forma
de celebrar el quart de segle era
retre homenatge a les persones
que la van inventar i impulsar en
els seus inicis i a les companyies
històriques que han participat en
alguna de les edicions, com Sol
Picó (present amb La Divadivina i
un extracte de Paella mixta), Gog
i Magog (Freaks), Sarruga (Dra-
ko), El Espejo Negro (Los perros
flauta), Marduix (amb tres espec-
tacles: Estudis per a un autoretrat;
La paraula de cent països i Auca
d’Ester sense H), Artristas (Pando-
ra) o Vol-Ras (Mondomono), que
finalment ha suspès la seva presen-
tació. L’espectacle inaugural el
servirà Comediants amb els seus

Dimonis, estrenat el 1981. Però
l’espectacle tindrà avui unes carac-
terístiques especials, que comen-
cen per la mateixa variant del títol
del muntatge, Foc als 25!. Dimo-
nis. Aquestes criatures infernals
amb ganes de gresca faran de mes-
tres de cerimònies a través d’una
auca que ofereix un recorregut
emocional per la història de l’esde-
veniment. Durant els dies de la
fira, Comediants hi oferirà també
L’arbre de la memòria, creat amb
motiu del Fòrum. Hi haurà dues
representacions cada dia a partir
de demà fins diumenge, i després
de l’espectacle es farà un reco-
neixement als impulsors de la fira:
els membres del Patronat i l’actual
equip d’organització, les compa-
nyies, els fundadors de la fira, la
premsa, els directors de la fira i el
públic.

Entre les propostes més atracti-
ves de la programació d’enguany

destaquen també el Protocol per a
camaleons de la companyia Toni
Albà, el Cantaclown de la pallassa
Marta Carballo, l’espectacle itine-
rant de Circ Pànic La caravana
passa, els gossos borden, els Titiri-
teros de Binéfar amb El hombre
cigüeña o Teatre de Guerrilla amb
Somos lo que somos.

Les activitats paral·leles lliga-
des a la commemoració es concen-
tren bàsicament en un seguit d’ex-
posicions fotogràfiques que ofe-
reixen un repàs per la història de
l’esdeveniment. El Museu Comar-
cal acull la mostra 25 x 25: 25
fires i 10 fotògrafs, un repàs a les
imatges de 10 autors molt vincu-
lats a la festa targarina (Pau Barce-
ló, Núria Boleda, Josep Bou, Car-
me Calafell, Henry Krul, Josep
Gol, Laurent Sansen, Gerardo
Sanz, Jaume Solé i Jesús Vila-
majó). Al mateix espai s’hi oferirà
una exposició de cartells de Joan

Brossa, entusiasta de la fira des
dels seus inicis. També cartells, en
aquest cas tots els que han publici-
tat la fira en cada una de les edici-
ons, és el que es podrà veure a la
Sala Marsà.

Però de l’impacte de la fira se
n’han beneficiat també les pobla-
cions veïnes a Tàrrega, i això es
posa en evidència en el fet que un
d’aquests municipis, Verdú, ha vol-
gut participar de l’aniversari amb
diverses exhibicions. El Centre
d’Art acull una mostra col·lectiva
d’artistes que reflexionen sobre
l’espectacle i el públic, i ha promo-
gut la realització d’una litografia
sobre la fira feta per Josep Guino-
vart. I el Museu de Joguets i
Autòmats de la localitat ofereix
una exposició dedicada al món
més íntim de Comediants. A més,
s’està preparant un llibre comme-
moratiu del 25 aniversari que
s’editarà per Nadal.

B. G.

Potser és que ho ha repetit
moltes vegades. Potser és
que el seu entusiasme con-
tagiós el fa guardar els re-

cords més antics com si fossin
d’ara mateix. Potser el temps ha
donat relleu als fets. Però segura-
ment una barreja d’aquests tres
supòsits sigui l’aproximació més
real als motius pels quals Joan
Font manté tan viva la memòria
de les primeres passes de la fira
de Tàrrega, que va impulsar, aju-
dar a inventar i organitzar en qua-
litat de director artístic. I això
que, d’entrada, la companyia ha-
via decidit no acceptar-ne l’orga-
nització. 1981 era un any molt
ple d’activitats pel grup: tenien
una participació important en la
recuperació del Carnaval de Venè-
cia, gires per Itàlia i França…

Però Font va cometre un feliç
error de càlcul quan va accedir a
anar personalment a donar el no
als impulsors targarins, que li ofe-
rien de fer-se’n càrrec amb total
llibertat de maniobra. De segui-
da se li va encomanar l’entusias-
me, i al final del sopar-reunió en
què se li va fer oficialment l’ofer-
ta de direcció no només havia dit
que sí, sinó que ja l’havia comen-
çat a dibuixar al seu cap. I no
se’n penedeix. Té molt present el
caliu del públic, l’entusiasme
dels artistes, la marató d’un pro-
grama farcit d’activitats fins a la
matinada i que tornava a comen-
çar quan gairebé encara no havia
sortit el sol. “La màgia del naixe-
ment de la fira és que tothom la
sentia seva”, reflexiona.

I creu que la metxa va prendre
amb tanta força per la confluèn-
cia de tres factors: a l’inici de la
democràcia, la gent tenia la ne-
cessitat de recuperar el carrer
com un territori propi, els artis-
tes frisaven per experimentar co-
ses noves, i l’actitud oberta dels
organitzadors targarins va propi-
ciar que una i altra circums-
tància s’ajuntessin. Font recorda
una frase d’Eugeni Nadal, l’alcal-
de d’aleshores, que semblava feta
expressament per a l’esperit de
Comediants: “Ell deia que a la
Mediterrània el carrer és la nos-
tra segona casa. I nososaltres
n’hem fet el nostre lema”.

Font reconeix que la complici-
tat de les companyies va ser fona-
mental per l’organització de les
primeres edicions (ell en va ser
director artístic fins a la tercera,
va ser organitzador de la quarta,
ja sense ocupar el càrrec, i des-
prés ho va deixar “perquè era
massa intens i obsessiu, és una
cosa que crema i repercutia en
Comediants”). El pressupost era
minso; pensat, és clar, per una
festa major. “Hi havia grups que
decidien venir a Tàrrega a actuar
espontàniament, i jo no podia
consentir que treballessin sense
cobrar. Així que demanava la
col·laboració dels que sí que co-
braven, tot i que ho feien per sota
del seu catxet. I tots, absoluta-
ment tots, hi contribuïen”. Entre

les moltes anècdotes que recorda
d’aquells dies, en guarda una
d’impagable: en ple espectacle
inaugural de la segona edició
se’n va anar la llum. Però no es
va haver de suspendre perquè els
espectadors van portar llanter-
nes, espelmes, llums de gas, tot el
que van trobar a casa seva per
il·luminar espontàniament el car-
rer. És clar que Comediants va
treballar molt a favor d’aquesta
identificació entre el poble i la
fira, fins al punt que els seus ac-
tors anaven per les cases a expli-
car-ne el programa. “I la gent
s’ho prenia amb tantes ganes que

podies fer de tot, programaves
dansa contemporània, omplies i
tothom quedava entusiasmat.
Mai he vist una entrega tan gran,
ni del públic ni dels artistes, com
la que hi havia allà”.

Font va deixar les seves res-
ponsabilitats a la fira quan aques-
ta ja s’havia convertit en un esde-
veniment massiu amb la con-
vicció que, si havia fet bé la seva
feina, el convidarien a tornar per
celebrar els aniversaris més asse-
nyalats. I així ha estat. Come-
diants ha inaugurat la fira en
cinc ocasions, i fins i tot ha donat
nom a un dels espais d’actuació,
la plaça dels Comediants. Així i
tot, a Font li hauria agradat que
les coses haguessin tingut una
evolució diferent. Així, creu que
per la seva importància la fira “té
una dimensió d’Estat” que no ha
tingut la necessària correspon-
dència des dels despatxos ofi-
cials, no tant per una qüestió de
recolzament econòmic, que és
molt sòlid (dues terceres parts
del pressupost, d’1,5 milions d’eu-
ros, són subvencions) sinó de sen-
sibilitat. I considera que s’hauria
d’apostar més per la producció
d’espectacles de carrer. Tot i ai-
xò, optimista de mena, brinda
pel llarg i pròsper futur de la fira.

Un tastet de la programació d’enguany

JOAN FONT / Primer director de la Fira de Tàrrega

“La màgia del
naixement de la fira

és que tothom
la sentia seva”

Joan Brossa saluda un capgròs a l’edició de 1982. Al fons, Arnau Vilardebó. / JAUME MAYMÓ

Joan Font. / CONSUELO BAUTISTA
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