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La Fira Tàrrega més
petonera de totes

La música de ‘Bésame mucho’ ha estat un dels ‘hits’ en
alguns dels espectacles de Fira Tàrrega, que ahir va aca-
bar. Potser perquè aquesta edició anava d’interculturali-
tat i els petons són un element absolutament transversal
per repartir amor i pau. Si la festa d’inauguració va avan-
çar la durada d’aquesta edició (amb tota una celebració
de compartir ànima i felicitat), aquesta edició s’ha carac-

teritzat per la sensació de por, de fi d’època, amb l’apoca-
lipsi com a destí final. Però com les arts del carrer van
néixer a Catalunya per celebrar la llibertat de la democrà-
cia (avui més aviat curta de costures, que ve estreta), tots
els espectacles fan un salt mortal per reconciliar-se amb
la vida i escampar esperança. La cultura no és ingènua tot
i que fondeja en les il·lusions utòpiques.Jordi Bordes

Fins a 60 artistes interve-
nen en aquest muntatge
de curt recorregut. Avui es
programen dues sessions
(20 i 21:30 hores) en què
els espectadors tindran el
privilegi de sentir mitja
dotzena de monòlegs (de
la vintena que han escrit
els autors de Barcelona
Playwrights). Tot el que es
recapti (les aportacions
mínimes són de 50 euros)
servirà per finançar l’acti-
vitat de Proactiva Open
Arms. Aspiren a aconse-
guir uns 22.500 euros que
permetin afrontar les des-
peses de 15 dies del vaixell
medicalitzat Astral: en un

dia es poden arribar a
atendre 2.000 persones.
L’espectacle De Damasc a
Idomeni té el suport d’una
vintena de directors i una
vintena d’actors que s’han
solidaritzat a la causa soli-
dària.

Catalunya és una socie-

tat molt sensible a l’acolli-
da de refugiats. Dels prop
de mig milió de persones
que van sortir d’Espanya
després de la Guerra Civil,
uns 150.000 eren cata-
lans. El Teatre Lliure rei-
vindica que es torni a po-
sar en primer ordre el dra-
ma dels refugiats. Tot i que
el 15 d’abril es van tancar
les fronteres europees per
als exiliats de Síria, aquest
problema s’ha mantingut
viu. Avui, més de la mei-
tats de refugiats del món
vénen arran dels conflic-
tes del Pròxim Orient. Ara
segueixen arribant vai-
xells plens de refugiats
(principalment sirians)
cap al somni d’Europa. El
trajecte s’ha allargat i s’ha

multiplicat el risc de nau-
fragi: quan els vaixells ar-
ribaven a Lesbos, moria
una de cada 410 persones,
i ara que el viatge és de
l’Àfrica a Itàlia la ràtio ha
pujat en una de cada 29
persones que intenten fer
el viatge, segons dades de
l’Organització Internacio-
nal per a les Migracions. El
projecte l’ha impulsat Bar-
celona Play-wrights, una
associació que impulsa la
projecció de l’autoria cata-
lana arreu del món, liderat

per Marta Buchaca, Jordi
Casanovas, Cristina Cle-
mente, Josep Maria Miró,
Marilia Samper Victòria
Szpunberg. L’espectacle
(en què directors com ara
Xavier Albertí, Sergi Bel-
bel, Pau Carrió, Alícia Go-
rina, Lluís Pasqual, Àlex
Rigola, Ramon Simó o
Carlota Subirós) està pro-
tagonitzat pels actors Da-
vid Bagés, Sílvia Bel, Ivan
Benet, Jordi Bosch, Àlex
Casanovas, Aina Clotet,
Mamen Duch, Eduard Fa-

relo, Lluís Homar, Míriam
Iscla, Mònica López, Pol
López, Marta Marco, Àu-
rea Márquez, Vicky Peña,
Rosa Renom, Fina Rius,
Rosa Maria Sardà, David
Selvas, Toni Sevilla i Em-
ma Vilarasau.

Aquest és el primer es-
pectacle programat a la sa-
la pel seu 40è aniversari.
Aquest dissabte, la cele-
bració va arrencar amb
una acció dirigida per
Joan Font, de Come-
diants, al carrer. ■

‘De Damasc a Idomeni’ recaptarà fons,
avui, per atendre els refugiats sirians

Gala solidària
al Lliure
Redacció
BARCELONA

El 40 aniversari del Lliure va començar dissabte amb una festa a la plaça ■ ACN

Vint autors, vint
directors i vint
actors
intervenen avui
en una gala
solidària al Lliure

Fira Tàrrega és terreny de
contrastos. I tan aviat hi
pot haver espectacles per
a un aforament minúscul,
com ara el de la carpa dels
Holoque, com 1.500 per-
sones seguint un especta-
cle de gran format a l’Es-
pai Reguer. Ahir a la tarda,
el director artístic Jordi
Duran va fer un balanç
molt satisfactori quant a
èxit tant en La Llotja com
als escenaris. Les sales de

pagament van presentar
una ocupació del 87%. Pels
programadors internacio-
nals, l’encant de la fira és
poder veure els especta-
cles amb la gent seguint
majoritàriament les ac-
tuacions al carrer, però
també propostes més ar-
riscades en espais no con-
vencionals.

Ahir, el pallasso Toti To-
ronell iniciava la sessió
matinal guarnit de taqui-
llera i fent enriolar els pri-
mers espectadors del diu-
menge (després d’un dis-
sabte molt actiu, per la
quantitat de brossa que es
retirava dels carrers). El
seu Libèl·lula té el mèrit
que, sense dir ni una sola

paraula, segueix desper-
tant riures, més als joves i
adults que a la canalla (tot
i que també s’estranyava
divertidament d’aquest
personatge antiheroi).
Dissabte al vespre, els de
La Industrial Teatrera es-
trenaven Náufragos, una
peça molt més pensada
per a la canalla. Actors
d’ofici signen un muntat-
ge molt ben equilibrat que
juga amb el públic i l’en-
tendreixen amb la seva
simplicitat.

S’esperava feia molt
temps el retorn d’El Pont
Flotant a Tàrrega. Encara
és recordada aquell Exer-
cicis d’amor al Talladell.
Dissabte, amb El fill que

vull tindre es va reblar la
confiança. Els actors va-
lencians demostren com
han evolucionat les seves
preocupacions. Segueixen
presentant-ho amb la pri-
mera persona i uns qua-
dres que alternen el diver-
timent amb l’emoció i la

sorpresa. El final com-
mou, certament.

Per acabar, cal citar el
treball de Kukai Dantza,
que mereix molta atenció.
La coreografia que ha sig-
nat Marcos Morau per a
aquesta companyia de
dansa tradicional basca

trenca els motllos i manté
una intensitat elevadíssi-
ma. I sí, parla que el setè
dia va arribar al cataclis-
me, amb aquella pulcra
pàtina poètica de movi-
ment Kova, que porta el
ballarí fins al límit de
l’equilibri. ■

El públic es fa fidel a
les sales de Tàrrega

J.B.
TÀRREGA

Els espectacles de
pagament de Fira
Tàrrega registren un
87% d’ocupació

El pallasso Toti Toronell, vestit de dona, validant una entrada per al seu ‘Libèl·lula’ ■ ACN


