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Els dimonis ja escampaven la seva manera d’entendre la festa pels carrers de Tàrrega l’any 1982

El certamen condensarà 225 representacions del 8 a l’11 de setembre i celebrarà l’aniversari amb exposicions i un llibre

Els dimonis dels Comediants
obriran la 25a Fira de Tàrrega

Marta Monedero
BARCELONA

P
al de paller
de la Fira de
Tàrrega
des dels

seus orígens, els
Comediants dona-
ran el tret de sortida
a l’any de les noces
de plata. Ho faran
amb els seus incon-
fusibles dimonis
com a protagonis-
tes d’una cerimònia
inaugural que vol
ser una auca de la
memòria dels 25
anys de la mostra.

Una efusiva cercavila en el
més pur estil de la companyia
de Canet de Mar catalitzarà
l’acte d’obertura de la Fira de
Teatre al Carrer de Tàrrega,
que aquest any se celebrarà
del 8 a l’11 de setembre. De
fet, Dimonis ja fa anys que
ronda pel món. Es va estrenar
fa 24 anys a Venècia i es va
poder veure a Tàrrega el 1982.
És, doncs, un dels espectacles
de més llarga vida de Come-
diants, que ara l’han posat al
dia amb la recuperació d’i-
matges de la fira per donar
vida a una celebració en què
“el foc cremarà i, simbòlica-
ment, purificarà tot allò que
ha passat en aquests 25 anys”,
diu Joan Font, el director del
grup teatral.

La inauguració de la Fira cal
entendre-la com “un acte que
escampa la bona nova a tota la
ciutat, el carrer és un espai
fràgil, pot ser que algú no hi

estigui en sintonia”, deia Font
en al·lusió a la mort recent
d’un jove a Berga, “i entre tots
l’hem de treballar per recupe-
rar-lo”. Com que ell té la mà
trencada a fer teatre al carrer,
durà els seus “entranyables i
irònics dimonis” a l’espai d’u-
na Fira on Comediants també
hi ensenyarà L’arbre de la me-
mòria, un espectacle ja estre-
nat al Fòrum que gira al vol-
tant “de la simbologia de l’ar-
bre com a font de vida”. Un
manifest escènic en defensa
del medi ambient que vol
perdurar en el temps amb la

creació d’un bosc de la me-
mòria on, durant els dies de la
mostra s’aniran plantant ar-
bres com a reconeixement a
tots aquells que han fet possi-
ble que Tàrrega celebri el 25è
aniversari.

Efemèride popular
L’organització del certamen

vol que la celebració de la 25a
edició adopti un caire popular,
per això dins dels actes com-
memoratius hi tindrà un pes
important la participació de
Comediants, de qui se’n podrà
veure una exposició al Museu

de Juguets i Autòmats a Verdú.
Però a més a més, també es
preparan tres exposicions amb
què els visitants podran resse-
guir la història global del cer-
tamen. 25 x 10: 25 Fires i 10 fotò-
grafs és un recorregut per les
imatges més suggerents de la
fira a través de la mirada de
deu fotògrafs. Els cartells del
certamen quedaran recollits a
Cartells i objectes. 1981-2005,
mentre que Joan Brossa. Cartells
1975-1999 recorda com el poeta
va estar molt vinculat a Tàrre-
ga durant els orígens de la
mostra. A més, també s’està

treballant en un llibre sobre la
trajectòria de la fira que s’edi-
tarà al setembre.

Producció d’espectacles
A hores d’ara ja hi ha un 90

per cent de la programació
tancada, segons deia el director
artístic, Llorenç Corbella. Es
comptarà amb la participació
d’unes vuitanta companyies,
que oferiran 225 representaci-
ons, 131 de carrer i 94 de sala.
Cal destacar que enguany s’en-
ceta una línia de produccions a
través de les aportacions de
l’Institut Català de les Indústri-
es Culturals (ICIC), gràcies a la
qual es presentaran tres espec-
tacles de tres grups històrics:
Artristras (Pandora), Gog i Ma-
gog (Freaks) i Sarruga (Drako); a
més de Saba, el primer muntat-
ge de la companyia Voltaires.
Altres noms coneguts pel gran
públic són els Marduix (el grup
que ha participat més cops a la
fira), Sèmola Teatre, Sol Picó.

En l’àmbit estatal, cal parlar
també d’ampliació. A més de
la presència de grups d’Eus-
kadi, Andalusia i Balears, que
ja fa anys que aposten per
Tàrrega, s’hi afegeixen grups
de València, Galícia, Múrcia i
Madrid. Justament de la gran
capital vindrà la Compañía
Nacional de Teatro Clásico,
que ha dramatitzat l’únic po-
ema narratiu extens de Cer-
vantes, El viaje del Parnaso. Fi-
nalment, de les companyies
internacionals, cal destacar-ne
els danesos Cantabile 2 i els
canadencs Scrap Arts Music.

CRISTINA CALDERER

‘Mar i cel’,
des de dins
➤ Al Teatre Victòria, ahir a
la nit se celebraven les du-
es-centes funcions de la nova
etapa del musical Mar i cel i,
per fer-la ben grossa, els Da-
goll Dagom van obrir les
portes de la sala del Paral·lel
una estona abans per facilitar
al públic que pogués veure
totes les interioritats de l’es-
pectacle. Observar de prop
l’escenografia, trepitjar el
popular vaixell dels pirates o
parlar amb els protagonistes
d’aquest musical d’èxit van
ser algunes de les activitats
extres amb què van poder
disfrutar els afortunats es-
pectadors de la representació.


