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AVUI

DILLUNS, 13 DE SETEMBRE DEL 2010

Triomfen a la fira de Tàrrega d’enguany
les obres que aporten veritat

Batec sincer
de teatre
Jordi Bordes
TÀRREGA

El teatre al carrer no es limita a l’entreteniment.
Allò que es limiti a atrapar
el públic i l’obligui a ser
còmplice d’una coreografia fàcil pot funcionar però
ja no convenç. Hi ha, avui,
i s’ha pogut veure a la fira
del teatre al carrer de Tàrrega, en la seva 30a edició,
que va acabar ahir, una actuació que juga amb sentiments reals. Amb instants
de realitat tan tangibles
com la paella a què conviden els del grup El Pont
Flotant. La companyia,
que promet donar una se-

gona vida a l’espectacle
Exercicis d’amor, serà
properament a la Sala
Beckett de Barcelona. Enamoren per la franquesa,
l’organicisme, i l’aire despreocupat. És un muntatge fresc, divertit i intel·li-

Enguany el
públic ha quedat
més dispersat.
Probablement
per l’ampliació
d’espais

gent que, sense prohibir
parlar amb el públic, estalvien cap agressió en escena als espectadors.
Música en directe i
acrobàcia són els elements d’A tempo. L’obra,
que estarà en el cartell de
la Mercè de Barcelona, ja
fa un any que roda. Sense
una dramatúrgia que ho
empantanegui, se succeeixen els números amb efectivitat. Els personatges de
Kamchatka, que enguany
s’han vist ocupant una casa ocupada, agraïts i acollidors, responen a un model
de teatre de carrer: el treball de companyia, amb
personatges estrafolaris

Els actors d’Ens de Nos, gòtics, barrejats entre el públic a la plaça Major ■ JUANMA RAMOS

(Werner & Consorten),
gòtics (Troupe d’Ens de
Nos), trets d’altres temps
o latituds (Wet Picnic), inciten a una mesurada participació i busquen la sorpresa amb diversos graus
d’emoció, sensibilitat i
gamberrisme.
El públic d’aquesta edició, potser també per
l’obertura de l’avinguda
Catalunya com a espai
d’actuació, ha quedat més
dispersat, tot i que s’ha no-

tat menys afluència dijous
i divendres. Dissabte, com
sempre, Tàrrega ja no podia engolir més riuades de
gent i de cotxes aparcant
en espais impossibles. Pel
que fa a dades, l’organització confirmava ahir l’èxit
d’assistència. Es calcula
que unes 16.000 persones
hauran entrat en espais de
pagament.
Jordi Colominas, es va
acomiadar ahir dels quatre anys intensos com a di-

rector artístic a la fira. Es
tracta d’una norma no escrita. Llorenç Corbella,
l’anterior director, i Colominas van cohabitar durant uns mesos. No serà el
cas del nou director que,
ara per ara, sembla una incògnita. Colominas se’n va
satisfet: ha impulsat els
artistes del país, ha concentrat l’oferta de la fira i
ha potenciat els espais alternatius al centre congestionat de Tàrrega ■
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El cau dels relats. Contes per a nens a partir de 4 anys. A la biblioteca prescriptora.

Cita amb Elisabeth Kostova. Tindrem l’oportunitat d’escoltar i conversar de ben a prop
amb l’escriptora nord-americana, autora de la novel·la L’Historiador.
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Lliurament del Premi Trajectòria a Maria Barbal. Amb la participació de Carme Arenas,
filòloga, i Simona Skrabec, traductora, i amb la lectura musicada de fragments de l’obra
de l’escriptora realitzada per Isabel Rocatti a la veu i Nito Figueras als teclats. Presenta
l’acte Xavier Graset.
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Presentació del llibre Viatge d’anada i tornada. Amb la participació de Gerard Piqué,
autor, i Jordi Basté, periodista.
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Lectura de clàssics medievals. Organitzat per Editorial Barcino, comptarem amb
personatges il·lustres com Jordi Pujol, Ernest Benach, Carme Ruscalleda, Xavier Graset
Josep Cuní, Josep Bargalló, Màrius Serra, Lluís Bassat, Muriel Casals i Ferran Mascarell.
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Presentació del llibre La Riera. Orígens i secrets de la família. Les receptes del
restaurant. Tertúlia amb actors de La Riera. Autor i actors ens explicaran anècdotes i
d’altres qüestions sobre aquesta popular sèrie de TV3.
(*) En cas de pluja algunes de les activitats tindran lloc en espais tancats i d’altres caldrà suspendre-les

No us perdeu els sorteigs dels plaers de la lectura!
Literatura, salut i gastronomia, un agradable triangle que us ofereix la Setmana!
Sopars literaris. Les nits dels divendres i els dissabtes a partir de les 22h.
Reserves al 933107606 (d’11h a 20h). Places limitades.
Més informació: Consulteu el web www.setmanallibre.cat per veure en detall els
continguts, convidats i la programació d’entre setmana.

