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LAURENT SANSEN

La companyia valenciana Xarxa Teatre va ser l’encarregada de donar el tret de sortida a la Fira de Tàrrega

El festival engega amb l’espectacle ‘Tombatossals’, un “al·legat contra la guerra i en favor de la pau i l’ecologia”

Un conte fantàstic i pirotècnic
inaugura la Fira de Tàrrega

Toni Vall
TÀRREGA

La Fira de Tàrrega
va obrir el foc
–mai més ben
dit– ahir al vespre
amb l’espectacle
inaugural ‘Tomba-
tossals’ a càrrec
dels valencians
Xarxa Teatre, que
barregen el colo-
risme i la pirotèc-
nia en una posada
en escena
espectacular.

Tot i que l’obra és de la
primera meitat del XX,

conserva una
sorprenent “actualitat i
universalitat”, ja que

parla de temes que ens
afecten més que mai

L
a primera Fira de
Tàrrega dirigida per
Llorenç Corbella es
va inaugurar ahir al
vespre amb Tombatos-

sals, al gran espai de l’avinguda
Tarradellas. L’espectacle de
Xarxa Teatre, que va prendre el
relleu a Sol Picó –encarregada
de la inauguració de l’any pas-
sat–, es basa en la novel·la ho-
mònima de Josep Pasqual i Ti-
rado, un pagès castellonenc
que va escriure l’obra inspi-
rant-se en elements pròxims a
la seva forma de vida com l’e-
cologia i l’ambient rural. “To-
mbatossals barreja mitologia,
éssers màgics i relacions de
vassallatge” –explica Manel
Vilanova, un dels directors de
l’espectacle– en la narració de
la història de Tombatossals, un
ésser fruit de la natura que ve
al món i de seguida s’ajunta
amb altres personatges, entre
mortals i mitològics.

“És una novel·la molt ima-
ginativa i molt valorada per la
seva aportació lingüística”,
segons Vilanova, que afegeix
que aquest valor lingüístic
“serveix per suplir l’escassa
vàlua literària del text, atri-
buïda en part a la manca de

cultura literària del seu au-
tor”. Per contra, el director no
dubta a qualificar l’espectacle
“d’al·legat contra la guerra i
en favor de la pau i l’ecologia”.
En aquest sentit, Vilanova ex-
plica també que malgrat que
l’obra va ser escrita en la pri-
mera meitat del segle XX,

conserva una sorprenent “ac-
tualitat i universalitat”, ja que
parla de temes que avui en dia
ens afecten més que mai. Els
elements pirotècnics són es-
sencials en un muntatge que
utilitza aquest recurs “no com
a element de simple animació
sinó com a narració”, un
muntatge que planteja un joc
d’espais múltiples que consti-
tueixen una troballa quant a
imatges visuals interessants
però que provoca certa dis-
persió i desconcert.

No és la primera vegada que
Xarxa Teatre inaugura la Fira
de Tàrrega: ja ho va fer el 1996
amb el seu espectacle Veles e
vents. “Connectem molt amb el
rumb que Llorenç Corbella
donarà a la Fira a partir d’a-

quest any i és un gran honor
poder inaugurar aquesta edi-
ció”, comenta el director.

En la inauguració de la Fira
abans de l’inici de l’espectacle,
el conseller de Cultura de la
Generalitat, Jordi Vilajoana,
va celebrar molt especialment
la presència de companyies
vingudes d’altres comunitats
autònomes com el País Basc,
Andalusia i Balears. “Aquesta
Fira –va dir– és una gran pla-
taforma per al teatre del país i

també actua com a plataforma
internacional”. El conseller va
destacar que la nova etapa farà
que la Fira no sigui només un
espai d’exhibició sinó també
l’aparador de l’esforç de crea-
ció i producció. Per la seva
banda, l’alcalde de Tàrrega, Jo-
an Amézaga, va dir que “un
cop més la Fira desperta la cu-
riositat de programadors,
companyies, mitjans de comu-
nicació i públic a la recerca de
la sorpresa i la novetat”.


