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Teatre de Guerrilla ha incorporat noves cares en el seu darrer espectacle, ‘EEUUropa’, estrenat ahir a Tàrrega

La companyia Teatre de Guerrilla estrena a la Fira el seu nou espectacle, una sàtira despietada sobre els tòpics nacionals

La nova ‘EEUUropa’ veu
la llum a Tàrrega

Toni Vall
TÀRREGA

El nou espectacle
de Teatre de
Guerrilla ‘EEUUro-
pa’, es va estrenar
ahir a la Fira de
Teatre al Carrer
de Tàrrega. Per al
seu nou muntatge,
el grup de la Selva
ha ampliat fins a
cinc la nòmina
d’actors.

‘Divertimento’, el nou
espectacle de la

companyia Dei Furbi,
proposa una nova
aproximació a la

Commedia dell’Arte

La companyia A Cel
Obert ha presentat
‘Adiós Nonino’, una

minimalista
aproximació a

l’univers dels titelles

N
i l’Europa dels
quinze, ni l’am-
pliació de països,
ni Berlusconi
com a president

de torn, res de res. La nova
Europa passa per la Selva. Tea-
tre de Guerrilla ha ideat una
Europa on l’anarquia, l’humor
i la disbauxa supleixen la bu-
rocràcia, els abusos de poder i
el tràfic d’influències, o, se-
gons com es miri, serveixen
per reflectir-los encara amb
més lucidesa. Després de la se-

va trilogia integrada per Teatre
total, Som i serem i El directe, el
trio format per Rafael Faixe-
das, Quim Masferrer i Carles
Xuriguera ha obert les seves
fronteres –mai més ben dit– i
ha integrat tres nous actors. Es
tracta de Sue Flack, Elisabeth
Cauchetiez i Hans Richter, que
es calcen els rols d’una angle-
sa, una francesa i un alemany.

En aquesta ocasió, Quim
Masferrer s’encarrega només
de la direcció, mentre que Fai-
xedas i Xuriguera sí que són
damunt l’escenari. Es tracta
d’un espectacle de personatges
al límit que es burla amb des-
pietada causticitat dels tòpics
nacionals i de variables tan
anquilosades com país, identi-
tat i pàtria. Tot plegat, i com ja
és habitual en el Teatre de
Guerrilla, des de la dinamita-
ció de les convencions lingüís-
tiques i amb diàlegs inversem-
blants, però tot molt més am-
plificat gràcies a l’augment
d’actors i personatges. En rela-
ció amb els seus anteriors es-
pectacles, EEUUropa conserva la
mirada d’estupefacció davant
del món però, d’altra banda,
potser seria necessari que la
marca de fàbrica guerrillera
evolucionés cap a nous horit-
zons, ja que s’acaben repetint
una mica.

En un altre registre, els es-
pectadors de Tàrrega van poder
disfrutar també de Divertimento,
el nou espectacle de la compa-
nyia Dei Furbi. Els responsables
del muntatge Scherzo, que es va
poder veure la temporada pas-

sada a l’Espai Escènic Joan
Brossa, proposen una nova
aproximació als pressupòsits de
la Commedia dell’Arte. Diverti-
mento se situa en un poble italià
assolat per la pesta, on els criats
han de fer front a la covarda
deserció dels seus amos i a
l’enfrontament entre dues for-
mes oposades d’entendre el
món i la societat. Estem davant
d’un muntatge deliciós, amb
un extraordinari treball actoral
que, instal·lat –com el seu títol
indica– en la més pura diver-

sió, assoleix alts cims de veritat
escènica i compenetració amb
el públic. Un gran espectacle
que la temporada teatral no pot
deixar escapar.

La companyia A Cel Obert ha
presentat a la Fira el seu mun-
tatge Adiós Nonino, una mini-
malista aproximació a l’univers
dels titelles que transita de
l’humor visual i les imatges
sorprenents a la reflexió sobre
la soledat i els somnis amb
sorprenent i molt estimable
fluïdesa. Mitjançant un molt
acurat treball d’interacció entre
actors i titelles, el públic no pot

sinó rendir-se a la capacitat
d’ensomni de l’espectacle. La
proposta dels A Cel Obert és
una de les múltiples aproxima-

cions al teatre visual que en-
guany es podran assaborir a
Tàrrega atenent al nou rumb
impulsat pel nou director Llo-
renç Corbella, que en un acte
amb l’alcalde de Tàrrega va fer
entrega dels premis San Miguel
als millors espectacles de sala i
de carrer de l’any passat que
s’atorguen per votació popular.

El millor espectacle de sala va
recaure en Estrelles de la màgia,
de la companyia Mag Lari, i el
millor espectacle de carrer va
ser per als bascos Markeliñe. La
Fira va presentar també el llibre

commemoratiu Fira, festa, festi-
val. Evolució d’un concepte, editat
enguany coincidint amb els 23
anys del certamen teatral tar-
garí. El volum repassa exhaus-
tivament la història de la Fira,
navegant entre anècdotes, da-
des i imatges entranyables.
Destaca, entre altres, la imatge
de Joan Brossa el 1984 en una
de les seves assistències a la Fi-
ra. Un document, en definitiva,
essencial per ajudar a com-
prendre i assimilar millor l’e-
volució teatral de Catalunya en
les dues últimes dècades.


