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A V U I

diumenge

14 de setembre del 2003

Dissabte 20 de setembre a les 7 de la tarda. L'Auditori (Lepant 150, Barcelona)

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

FESTIVAL MOZART 1
Christian Zacharias, director • Frank Peter Zimmermann - Serge Zimmermann, violí

C L U B D E S U B S C R I P T O R S

Si vols participar en el sorteig de
2 entrades, només cal que truquis

al 806 40 46 22*
a qualsevol hora del dia.

*Preu màxim telèfon fix: 1,06 e/minut. Telèfon mòbil: 1,35 e/minut.
IVA inclòs. Servei subministrat per ATS S.A. Majors de 18 anys.

La llista de guanyadors la publicarem el 16 de
setembre. Els guanyadors caldrà que passin a recollir
les entrades a les oficines comercials del diari AVUI
(carrer Consell de Cent, 425, 4a planta) els dimecres i
dijous anteriors a cada concert. L'horari, excepte fes-
tius, és d’11 a 14 h, de dilluns a divendres.

el diari A V U I us convida a:

LAURENT SANSEN

L’espectacle ‘Ai!’ va aconseguir congregar centenars de persones a la plaça de l’Ajuntament

El teatre de la vida
Els carrers de Tàrrega acullen

aquests dies tota mena d’espècies
humanes a la recerca de la
bellesa, ja sigui escènica,

humana, ambiental o abstracta

Toni Vall

T
àrrega viu al carrer i el
carrer bull a Tàrrega. La
Fira de Teatre al carrer
converteix durant cinc di-
es la capital de l’Urgell en
un microclima on totes les

espècies que la natura ha parit inter-
actuen amb esforçada harmonia. Hi
ha de tot: programadors, actors, peri-
odistes, crítics, ressenyistes, periodis-
tes que alhora són ressenyistes però
no pas crítics, directors d’escena,
subdirectors d’escena, pallassos, ma-
labaristes, malabaristes amb bitlles
més estona a terra que a l’aire, equi-
libristes, punkies, gossos pollosos, in-
dividus doctorats en ingerència in-
dustrial de cervesa, estàtues humanes,
estàtues de pedra...

L’error més greu que pot cometre el
visitant neòfit és enfrontar-se a la
multitud d’estímuls que tan variada

fauna proposa, amb una mi-
rada paternalista i distanci-
ada. A Tàrrega s’hi ve a veure
teatre, dansa, mim i titelles,
però també a passejar, en-
creuar mirades mentre pas-
seges, recordar bons i mals
instants de teatre, discutir, veure i
beure, lligar, deixar-se lligar, fer cua,

parlar, tapar-se el nas, respi-
rar veritat i escriure sobre el
que has vist. Un té també
l’opció de maleir els ossos de
tota la gent que no es renta
citada aquests dies a Tàrrega,
però està massa ocupat a la

recerca de la bellesa, ja sigui escènica,
humana, ambiental o abstracta.

Passejar pel poble despla-
çant-se de teatre en teatre és un
no parar de troballes, entre sor-
prenents i surrealistes, sempre
inesperades. Un Dos Cavalls de
l’any de la pera tallant el trànsit,
un argentí de certa edat i amb
rastes improvisant un monòleg
directament sorgit de la patilla,
esforçats animadors de cues alie-
nes que en desitgen una de prò-
pia, una cambrera ja madura que
interactua potser massa amb els
clients i un teatre d’autòmates
deliciosament naïf que fa transi-
tar el passavolant fins a aquells
dies de la infància invertits a les
atraccions de Montjuïc. La vida és
densa a Tàrrega, tan densa com
l’ambient de qualsevol dels pubs
del poble a l’hora punta de les
dues de la matinada.

La millor eina per guiar-se en-
tre tanta oferta encavalcada és la
sàvia combinació entre instint,
pespicàcia i casualitat. Passem
revista a les propostes vistes ahir.
Una visita al particular univers
de Loco Brusca amb El hombre es-
quizofrénico del siglo XXI permet
submergir-se en la immensitat
creativa d’un clown de primera
divisió. Agradable sorpresa la
provocada per Titzina Teatro
amb Folie a deux. Sueños de psiqui-
átrico, lúcida mirada a la bogeria
quotidiana a través de les tendres

vivències d’uns personatges reclosos en
un sanatori mental. La trashicomedia de
Don Juan és l’agosarada translació que
Jordi Duran ha fet del mite de Dom Jo-
an a l’estripat llenguatge de revista.

Els monòlegs estan de moda, tothom
es veu amb cor de fer-se el graciós da-
vant d’un micròfon amb ocurrències
que transiten de la banalitat a l’acudit
ràpid i efectiu. Llàstima, doncs, que els
tragicòmics monòlegs de Lennon no
convencin, en bona part per la incapa-
citat de barrejar amb èxit humor i
transcendència. Entre totes les possibi-
litats també hi trobem la repesca d’es-
pectacles ja vistos en temporada, com
Atrás los ojos, de Mal Pelo, i Super Rawal,
de Vania Produccions.

Com el Doctor Soler fent de mestre
de cerimònies per al concert a La glorieta
de Joan Alavedra i companyia, el visi-
tant s’ha de calçar el vestit de la perpè-
tua estupefacció, de la mirada al·luci-
nada com a única manera de sobreviu-
re, de l’etern viatjant, en definitiva, que
no pot sinó anar a petar a Tàrrega
aquests dies, quan tots els camins hi
porten, quan el teatre habita a cada
nova cantonada i a un li ve de gust
imaginar-se que es troba al centre del
món i l’acaricien totes les seves muses
de la inspiració.


