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Cada setmana a
l’AVUI diumenge

LAURENT SANSEN

Els carrers de Tàrrega s’omplen d’accions teatrals de tota mena

Xavier Albertí va presentar l’espectacle ‘Cantata popular’, una de les estrenes absolutes d’aquesta edició de la Fira

Màscares, passos de dansa i
còmics a ple rendiment a Tàrrega

Cesc Martínez
TÀRREGA

The Primitives van
oferir un ‘Llac dels

cignes’ amb un sentit
de l’humor mancat de

vulgaritat

U
n dia des-
prés de la
inaugura-
ció oficial

de la Fira de Teatre,
als carrers de Tàr-
rega ja bullia tota
l’activitat d’aquest
festival.

La Fira funciona com les
rodes d’un engranatge: entre
el públic, les companyies i els
professionals generen un
benestar que fa aplaudir la
gent i, per tant, li dóna vida.
Cert, alguns aplaudiments
són pura condescendència,
però altres són merescuts de
veritat. En aquest sentit, Tàr-
rega compleix exactament els
requisits d’una fira: compa-
nyies que tot just comencen a
foguejar les pròpies creacions
(hi ha alguns grups que són al
segon graó de l’escala que co-
mença amb la Marató de l’Es-
pectacle de Barcelona), al
costat de grups consolidats,
artistes amb els genolls pelats
de trepitjar escenaris i autèn-
tiques joies d’artesania de les
arts escèniques. En fi, que es
pot triar i remenar.

També ahir, la Fira va rebre
el premi atorgat per la revista
de les arts escèniques Artez en

reconeixement a la qualitat
del servei de premsa. I poc
després, en un acte oficial,
Xavier Albertí va presentar
l’espectacle Cantata popular,
una de les estrenes absolutes
d’aquesta edició de la Fira.
L’acció teatral, creada expres-
sament per ser representada
a la plaça Major de Tàrrega, es
va iniciar a les nou del vespre
amb un assaig amb el públic,
que de fet va protagonitzar el
sarau. Aquesta actuació s’in-
clou en l’apartat creat en-
guany El director convidat, pen-

sat per convidar directors i
creadors de teatre de sala a
inventar-se algun espectacle
de carrer i reforçar, així, els
vincles entre aquestes dues
formes de teatre. Dintre El di-

rector convidat també veurem,
demà, Carles Santos, encara
que per un motiu diferent: ell
presentarà el cartell de la 25a
edició.

Bons criteris
Entre els encerts d’aquest

any –de moment–, hi ha la
plasticitat acurada d’alguns
grups, com els catalans Cascai,
que van presentar Le paradis, i
una mica menys el talent
narratiu en general. Altres
propostes, en canvi, reunien
un bon nombre de qualitats:

és el cas de la versió còmica
que va fer el grup belga The
Primitives del ballet clàssic El
llac dels cignes. The Primitives
entenien molt bé això de po-
sar un clàssic a l’abast del gran
públic: protagonitzat per dos

treballadors ex-
cèntrics (granota
de pintor de pa-
rets, gorra i poca
cosa més), van
desgranar tot
l’argument de
l’obra de Txai-
kovski amb un
sentit de l’humor
mancat de vulga-
ritat i que tracta-
va amb respecte
l’original.

D’altres pro-
postes –sempre
ben intenciona-
des–, ja fossin de
carrer, o més
precisament de
paret, com la
dels andalusos
B-612 Danza verti-
cal, o bé de sala i
de pagament,
com era el cas de
l’obra Papirus, del
grup Xirriquiteu-
la, tenen sempre
una bona assis-
tència de públic.
Un públic que,
amb el programa
a la mà, sembla
que estigui dis-
posat a no dei-

xar-se perdre res. Amb tot, és
veritat que els espectacles a
l’aire lliure sempre tenen més
bona acceptació, ja sigui per-
què aquest és –encara, any
rere any– el plantejament
medul·lar de la Fira de Tàrre-
ga o bé perquè el passejar
indolent de milers d’espec-
tadors és un espectacle enca-
ra més gran que en alguns
casos donaria una aparença
de qualitat a algunes obres si
no fos que el públic de Tàr-
rega, en general, no es deixa
enganyar.


