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David Bosch (fill), Teresa Ros (mare) i Gilbert Bosch (pare), de la companyia unifamiliar Grappa Teatre, ahir a Tàrrega

Tàrrega manté el rumb
Més de 100.000 persones omplen una edició de
continuïtat malgrat els canvis en l’equip directiu

Toni Vall
TÀRREGA

La Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega
va tancar ahir les
portes amb
105.000 assistents
durant els cinc dies
i la sensació que el
canvi de direcció no
ha variat el rumb
del certamen.

Llorenç Corbella fa
notar la dificultat de

trobar bons espectacles
de carrer que

garanteixin l’essència
del certamen

C
om resa la famosa
frase de Lampedu-
sa, “que tot canviï
perquè tot seguei-
xi igual”. Una cita

que escau a la perfecció a
aquesta 23a edició. El balanç
final d’assistència és lleugera-
ment inferior al de l’any passat,
en què es va estimar entre
115.000 i 120.000 el nombre
d’espectadors. S’han omplert
22.000 localitats –15.000 de
venudes i 7.000 destinades a
professionals–, de les 40.000
entrades posades a la venda,
cosa que suposa un 55% d’ocu-
pació. Pel que fa als professio-
nals acreditats, enguany la xifra
s’eleva a 891, uns pocs més que
en l’edició passada. Alguns es-
pectacles han exhaurit les loca-
litats, com ara l’ EEUUropa, del
Teatre de Guerrilla; Las mujeres
de verdad tienen curvas, d’Ados
Teatroa; i Follie a deux. Sueños de
psiquiátrico, de Titzina Teatro.
Pel que fa a l’essencial zona
d’acampada, es calcula que
unes 8.500 persones han per-
noctat a l’espai de l’Avinguda
de Tarragona.

Aquesta ha estat la Fira d’un
canvi marcat per la continuïtat.
Joan Amézaga és el nou alcalde
i president del patronat i Llo-
renç Corbella el nou director
artístic. L’alcalde considera que
l’esforç destinat a aquesta edició
de la Fira i el necessari en anys
posteriors ha d’anar en línia
continuïsta, atesos els bons re-
sultats obtinguts fins ara: “Nin-
gú té la fórmula definitiva per
assolir l’èxit permanent, per
tant seguirem amb la coherèn-
cia demostrada fins ara”. Amé-

zaga també ressalta la necessitat
de millorar i ampliar la zona de
la Llotja, centre neuràlgic de la
Fira, així com les infraestructu-
res teatrals.

Per la seva banda, Llorenç
Corbella considera que s’ha “es-
trenat amb una programació
extensa i agosarada” de la qual
se sent “plenament satisfet”.
Corbella fa èmfasi en la necessi-
tat de reduir una mica l’oferta i
es mostra un xic preocupat per
la creixent dificultat de trobar
bons espectacles de carrer que
garanteixin mantenir l’essència
de la Fira.

Quant a l’edició de l’any vi-
nent i la col·laboració amb el
Fòrum 2004, Corbella explica
que encara no s’ha avançat gaire
en aquest sentit, però que s’es-
tabliran acords d’intercanvi
d’espectacles i companyies.

L’últim dia de teatre
Pel que fa a l’aspecte pura-

ment artístic, el peregrinar de
teatre en teatre no ha afluixat ni
un sol moment. Les cites més
tardanes han reservat una com-

pleta panoràmica per al teatre
infantil de la mà de diverses
companyies. El pallasso Marcel
Gros ha donat cos amb Vibraci-
ons a un espectacle que bascula
entre l’humor i la reflexió mit-
jançant jocs de paraules i tro-
balles visuals que fermen amb
alegria la creació d’un dels nos-

tres clowns més especials i esti-
mats. Històries de dins la panxa, de
Teatre de la Comèdia, combina
actors i ombres xineses amb al-
guns alts i baixos, però amb
ofici per endinsar-se en les vi-
vències d’una parella que espera
un fill. La ballarina i el soldadet de
plom, de Teatredetext, és una

tendra mirada a la tradició dels
contes infantils que barreja per-
sonatges entranyables per sac-
sejar l’etern imaginari infantil
que tots guardem dins. I Comèdia
per música, de la familiar Grappa
Teatre, és un espectacle amb
molta música clàssica i poques
paraules.

Més pensat per al públic ju-
venil, destaca la recuperació d’-
Origami, a càrrec de Mudances,
d’Àngels Margarit, una aproxi-
mació lúdica al món de la dan-
sa. També apte per als més pe-
tits però transcendit cap a una
mirada més adulta, els russos
Comic Trust, que ja havien pre-
sentat aquests dies al carrer
Anthony & Cleopatra, han connec-
tat molt bé amb el públic amb
White Side Story, un irregular pe-
rò a estones francament divertit
muntatge de pallassos sense
text que juga a fons la carta de
la sorpresa constant i el contacte
directe –directíssim– amb l’es-
pectador. En el mateix sentit,
Ton Muntané i la seva compa-
nyia Katraska fan un exercici
d’humor corrosiu i mim a A

Hawaii, on amb un ritme desen-
frenat i sobrats d’irreverència
provoquen no poques riallades
entre el respectable. La corda
humorística és explotada també
a fons a Naixen déus i caguen gi-
gues, la divertida creació dels in-
combustibles Arnau Vilardebò i
Albert Dueso a l’entorn de te-
mes tan diversos com la mito-
logia i els efectes de la informà-
tica.

Deixant de banda les múlti-
ples representacions de l’humor
presents a Tàrrega, la compa-
nyia basca Kukai Taldea ha fet
amb 1937 un emotiu espectacle
de dansa que fixa l’atenció sobre
els nens d’Euskadi que van ha-
ver de patir els nefastos efectes
de l’exili. I entre les més aviat
escasses propostes de teatre de
text d’enguany, destaca amb
llum pròpia la versió de la Nit de
reis de Shakespeare, a càrrec de
Rafel Oliver Produccions.

Tàrrega 2003 s’ha acabat. Per
al 2004 ja es perfila la producció
d’ El cant de la sirena, obra de
Manel Veiga guardonada amb el
primer Premi Pedrolo.
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