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Feliç
pelegrinatge

TeatreUnanymés, la cita deTàrregaha estat una feliç trobada ambalgunesde les propostes teatrals
actualsmés innovadores.Visitemuna fira imprescindibleper a espectadors inquiets

TÀRREGA

EDUARD MOLNER

FiraTàrrega - Teatre al Carrer és,
com diu l’editorial del seu progra-
ma, “sinònimd’arts de carrer”, i ai-
xò vol dir que els creadors i les
companyies que hi participen “en-
tenen l’espai (urbà) com un ele-
ment essencial del seu discurs”;
l’altre element diferencial de l’es-
deveniment de Tàrrega és que no
és un festival, és una fira, és un
mercat.Assenyalar aquests dos ele-
ments constitucionals de FiraTàr-
rega sembla una obvietat sobrera,
però entendre aquest punt d’arren-
cada és fonamental alhora de trac-
tar, explicar o jutjar l’oferta artís-
tica de Tàrrega.
El carrer hi ha estat sempre

present, i el factor mercat ha anat
evolucionant fins a la professiona-
lització d’avui. Tàrrega neix el 1981
gràcies a la iniciativa d’un alcalde,
Eugeni Nadal, que veu amb un cri-
teri, en aquell moment visionari,
que la cultura escènica de carrer

podia ser un factor decisiu a l’hora
de revitalitzar la trama urbana de
la seva ciutat. Al seu costat, l’estu-
diósXavierFàbregas, en aquellmo-
ment l’home del teatre de la Gene-
ralitat, i la companyia Comediants,
encapçalada per Joan Font. Aquell
és un moment històric d’il·lusió
perquè arreudel país es viu la recu-
peracióde l’espai públic per a la fes-
ta, després de 40 anys d’ocupació
perpart de l’autoritat civil o religio-
sa. En la iniciativa de Tàrrega hi va
tenir a veure la potència de tot un
seguit d’expressions teatrals com
els mateixos Comediants, El Trici-
cle oLaCubana, que fugien expres-
sament de la sala teatral i del text
dramàtic, o de la paraula, entesa en
termes convencionals.
Però en aquests trenta-dos anys

d’història les coses han canviat
molt. La fira conserva un caràcter
festiu evident, però el seu com-
ponent de mercat ha evolucionat
en la via de la professionalització.

Un exemple d’això és el seu centre
d’operacions La llotja, lloc d’inter-
canvi, entre els que tenen alguna
cosa a vendre i els que volen com-
prar alguna cosa, que no té res a
envejar als pavellons de la Fira de
Barcelona. Aquí, però, la matèria
d’intercanvi, la cosa, és cultura,

són arts escèniques concebudes
per ser exhibides fora de les sales
teatrals.
És aquest fet el que justifica una

direcció artística: a què i a qui es
dóna l’oportunitat d’aparèixer en
aquest aparador tan potent?
FiraTàrrega té una llista llarga de
noms il·lustres de l’escena catala-

na que han marcat diferents eta-
pes, des de l’actor JaumeAnguera,
fins a l’actual director del Grec
RamonSimó, passant per l’escenò-
graf Llorenç Corbella, Jordi Colo-
minas i només esmentem els dar-
rers que arriben fins a l’actual
Jordi Duran. El que importa asse-
nyalar aquí és que Duran, que va
accedir al càrrec el 2011, ha apos-
tat majoritàriament per projectes
artístics estèticament i formal-
ment innovadors, i molt sovint
compromesos amb una visió críti-
ca del present. En l’espectaclemés
lúdic també és possible el posicio-
nament ideològic.

Benvingudes metàfores
Alguns espectacles que vam poder
veure. L’espectacle de Jordi Galí,
Abscisa, per exemple. Tot un exer-
cici de preciosisme. Tres intèr-
prets, ella i ells. Tres escales inde-
pendents, un innumerable seguit
de cordes de cotó. Tots tres vestits
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A Tàrrega, el carrer
és un element essencial
en el discurs de
les companyies
que hi participen
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de carrer, texans o xinesos ambca-
mises, amb uns discrets peus de
gat negres. El que fan es muntar
una estructura que entrecreua les
tres escales lligades entre sí per les
cordes i alhorapermet, també a ba-
se de les cordes, suspendre-hi un
pal almig. L’estructura, un cop en-
llestida, es domina també amb cor-
des que ells i ella es fan passar pel
cos, demanera que l’efecte és sem-
blant a governar un gran veler. La
poesia està en el muntatge, sovint
en suspensió acrobàtica, en la inter-
dependència dels tres, el seu funci-
onament de rellotgeria precisa, el
seu silenci, la comunicació per la
mirada. És una proposta que conté
el desafiament del circ, però també
la gràcia d’una mena de coreogra-
fia basada en el treball en equip,
l’associació ancestral dels homes
per a una finalitat, per a una tasca
que contribueix a la supervivència.
El bolcat, deixant corda coordina-
dament, lentament, serenament,

col·loca amb precisió el pal en un
encaix de fusta. Tu, jo i l’altre for-
mempart d’un tot on qualsevol co-
sa és factible si ens posemd’acord i
treballem junts.

A un món molt diferent ens
transportava la companyia Ponten

Pie de Sergi Ots. Per això calia ca-
minar fins aundels límits deTàrre-
ga, on un autobús ens transportava
fins al poble veí del Talladell, mos-
tra preservada de l’Urgell de pedra
i agrari. Allà encara calia travessar
el poblet, una caminada que vam
fer ja de nit, per arribar fins a un
local que encabia la cabaneta de
fusta on, d’un en un, els vint espec-

tadors vam entrar acompanyats
per una actriu.Abans, però, enspo-
sava un abric doble fet de parracs
de pells. Dins la cabana, fred i una
mena demàquina de filar, que una
altra intèrpret feia funcionar; la
sorpresa darrera les finestres de la
cabana que s’obrien per mostrar
històries quotidianes ambientades
totes en el fred, en la neu, en el
vent glaçat: Ârtica representa un
univers de conte exòtic, perquè
per als mediterranis el fred és
exotisme, que trasllada la reflexió
sobre el perquè de la pèrdua de la
capacitat de meravellar-nos en
fer-nos adults.

¿México lindo?
Sortir d’aquí i anar a un infern de
frustració.Vaca 35, companyiame-
xicana, oferia Lo único que necesita
una gran actriz es una gran obra y
las ganas de triunfar, una lectura
de Les criades de Jean Genet. Pocs
espectadors en dues grades en for-

ma d’L. L’espai El Safareig de Tàr-
rega, tota una declaració d’intenci-
ons, el lloc on es renta la roba bru-
ta.Això faMariCarmenRuiz,men-
tre aguanta els improperis de
l’enormeDianaMagallón, que em-
pra la seva obesitat per reforçar el
caràcter bestial del seu personat-
ge, algú que vol ser una cosa que
no és. Mentre es vanta de la seva
elegància, les seves carns tremolen
comun flamde greix entre sosteni-
dors i calces. La peça comença
com un huracà i no abaixa la ten-
sió fins al final dels 50 minuts.
Sens dubte una de les peces clau
de FiraTàrrega 2013. Quan acaba
respirem amb profunditat.
Enguany un dels eixos temàtics

haestat fer unapanoràmicadel tea-
tremexicà.Baños Roma, de Teatro
Línea de Sombra, explicava la vida
del boxador José Ángelmantequi-
lla Nápoles, un excampió del món
de pes wèlter, propietari d’un gim-
nàs al centre de Ciudad Juárez. La
decrepitud del boxador des dels
anys setanta acompanya la destruc-
ció del teixit urbà i social de
Ciudad Juárez, causada per una
violència extrema, per l’extensió
d’una por paralitzant. Jorge Var-
gas i Eduardo Bernal, dramaturgs
de la proposta, emprenmúsica, ka-
raoke, narració, una pantalla on es
projecten peces pintades al mo-
ment, la quadrícula de la trama ur-
bana feta d’encenalls que surten
dels sacs de la boxa, ball convertit
en violència. És un llenguatgemolt
proper al de Jan Lauwers i la seva
Needcompany, on les històries de
debò es posen al servei d’un artifici
que traspassa la realitat i apareix
amb tota la seva força qüestionado-
ra. L’emoció més útil és aquella
que ens serveix la digestió de la
nostra intel·ligència d’espectadors.
FiraTàrrega té una potent sec-

ció Plataforma. Ârtica, que ja hem
comentat, en formava part. Són els
emergents. Íntims Produccions
presentaven un altre site specific
(perquè el Genet mexicanitzat de
Vaca 35 ja ho era); un teatre que
converteix el lloc on s’esdevé en
l’eix de la proposta. A Tàrrega van
matar més de 300 jueus en una
revolta del 1348. Ara uns ocupes
són, sense saber-ho, almateix lloc i
resisteixen les envestides de l’auto-
ritat. On ens porta la resistència a
ultrança? Hi ha alguna cosa més
important que salvar la vidahuma-
na? L’autor i director Jorge-Ya-
mam Serrano s’ha posat al capda-
vant d’un grup d’exalumnes de
l’Aula de teatre municipal de Llei-
da, Íntims Produccions, en una
proposta que gira al voltant d’un
sorprenent diàleg entre la història
i el present.

Tàrrega són centenarsd’especta-
cles i els que hem comentat aquí ni
tan sols poden aspirar a fer-ne una
panoràmica. El que sí que ens di-
uen és que ara per ara cal sortir de
Barcelona en direcció Tàrrega, Salt
o Girona per accedir a una oferta
que satisfaci l’espectador inquiet,
que també té dret a gaudir. |

La fira conserva
el seu caràcter festiu,
però el component
de mercat s’ha
professionalitzat

A les imatges,
diversos moments
d’alguns especta-
cles presentats a
l’última edició de
la Fira de Tàrrega:
d’esquerra a dreta
i de dalt a baix,
‘Baños Roma’, de
Teatro Línea de
Sombra; ‘Lo único
que necesita una
gran actriz...’ de la
companyia Vacas
35; teatre al carrer
a la plaça de l’Ate-
neu; ‘In forma
pauperis’, del
Grupo Carro FC;
‘Ârtica’, de la
companyia Ponten
Pie; i ‘Entre tu i
jo’, de la compa-
nyia Mar Gómez
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