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32a Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega

Roser López balla, des-
preocupada del tot, amb
uns amplis moviments i
una roba vaporosa que la
fa més lleugera. Somriu i
transmet alegria. No cal ni
una paraula. Before we fall
expressa una ànsia comu-
na de tots els artistes: es-
campar l’ànim, tot i pre-
veure que algun dia hi pu-
gui haver una caiguda.
Amb la seva companya
Maria Campos Arroyo,
executa un joc d’equilibris
d’empentes i rodolons ex-
pressiu i encomanadís.
Són 15 minuts que oxige-
nen. També Parking Sha-
kespeare, amb la seva co-
mèdia Treballs d’amor
perduts, és una peça di-
vertida, jovial, que atrapa
per un engany pastoral pe-
rò ben trenat. La drama-
túrgia de Marilia Samper
(que també n’ha fet l’adap-
tació) encerta amb els
gags dels personatges, que
emeten empatia cap al pú-
blic. Fins i tot, Marta Car-
rasco apel·la a una coreo-
grafia còmicament estra-
folària que deixa instants
brillants en escena i algu-
na fiblada al cor de l’espec-
tador. El record del seu pa-
re, mort durant el procés
de No sé si... és dolorosa-
ment palpable. El combat
amb l’ànim, de nou.

Post és una proposta
d’Engruna Teatre. No de-

falleix a l’hora de cantar
les excel·lències del cor-
reu tradicional. Recorda i
reivindica el desig de rebre
resposta ja quan es dipo-
sita una carta a la bús-
tia. Obviant-los, arracona
nous sistemes de missat-
ges de piulades, SMS i cor-
reu electrònic: el seu és
un cant romàntic, amb
un punt d’amargor que
sap corregir amb la ten-
dresa i la invitació a tot-
hom perquè escriguin co-

mentaris de l’espectacle i
els posin a la seva bústia.
On no hi volen pas correu
comercial, és clar!

Si no d’optimisme, sí que
d’aire que tot ho aplaca és
l’intent de De plaga cordis,
d’Un’Ottima Lettera. Ben
allunyat del brogit del cen-
tre posa l’accent, el perfil, a
un capvespre. El vent, la fa-
rigola, els estels porten el
ritme. L’espai sonor, un
punt trampós perquè
atempta contra la naturali-

tat de l’espai i la proposta,
tot i que veritablement ab-
sorbent. Sí, tot acaba a les
fosques amb el soroll del
vent que congela els cossos
dels espectadors.

Galizian Urban Project
(GUP) fan un altre salt
mortal. Sense més drama-
túrgia que una capacitat
de salt insultant en tenen
prou en desenvolupar la
seva habilitat. Al costat,
Claire Ducreux és una pre-
ciosa antítesi. La seva for-

ça és la sensibilitat, el gest,
la tendresa. Amb una in-
corporació del públic me-
surada i arribant a fer ba-
llar l’escultura que l’acom-
panya el seu personatge de
clochard es torna a posar
el públic a la butxaca.

Guillem Albà és valent a
Trau. Es desfà de la capaci-
tat de fer d’antiheroi que,
tot i així, busca parella
(Flirt) i el seu jo més sur-
realista (Sketchofrènia)
per esdevenir un perso-

natge un punt tètric, que
ofega instants agradables,
abans que s’esvaeixin.
Creu que així podrà acu-
mular-los al seu magat-
zem, on les amistats aca-
baran en formol.

Ja ben de nit, una coreo-
grafia a cop de fuet,
enèrgica, molt ben execu-
tada, entre la dansa i l’ac-
ció de personatges, amb un
element que fins i tot fa por
als lleons! D’entrada, però,
les intervencions conviden
a la contemplació, com si
fos una coreografia d’oto-
mans. Per moments, la pe-
ça esgota per reiterativa en
els quadres més forts. Com
a comiat, el bon gust de
Teatro De Cerca, que ima-
gina al pati del Museu Co-
marcal una festa per al Da-
vid, que se’n va a Mèxic. Es
reparteix sangria i, amb
l’alcohol i el riure, arriben
les confessions, les enve-
ges de tres germans que
no trencaran mai el seu
vincle. Reconcilia. ■

Ventada optimista
Un bon grapat de propostes escèniques d’enguany conviden a la mirada franca
i amable del “bon rotllo” i l’ànim, que reconcilia l’espectador amb l’actualitat
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Un dels acròbates de GUP fa un salt mortal des de l’estructura de tub, ahir, a la plaça de les Nacions ■ FIRA TÀRREGA

Claire Ducreux
és l’antítesi de
Galizian Urban
Project: ella
regala tendresa
i sensibilitat




