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Leandre a ‘Play’, un muntatge arriscadament basat en la improvisació

La Fira de Teatre al Carrer continua apostant pel circ amb una àmplia i variada selecció

El circ brilla a Tàrrega

Jordi Jané
TÀRREGA

Espectacles
magistrals s’han

alternat amb d’altres
en construcció i amb

els de companyies
novelles

U
n gran
nombre
d’especta-
cles relaci-

onats amb el circ
han omplert carpes,
sales, places i car-
rers durant els
quatre dies de Fira.

Enguany Tàrrega ha ofert
una àmplia i variada selecció
d’especialitats circenses. Es-
pectacles magistrals s’han al-
ternat amb d’altres en fase de
prova, primers temptejos de
noves companyies i algun es-
pontani amb menys solvència
que galtes. Un poti-poti bigar-
rat i dinàmic que ha convertit
el concepte de fira en un si-
nònim de festa i de llibertat.

El carrer
Diluïts en un conjunt més

aviat tediós, l’espectacle inau-
gural (Helios II, dels francesos
Malabar) integrava alguns nú-
meros de circ no del tot reei-
xits (cingles, cèrcol aeri, xan-
ques, salts a la corda). Hi ha
hagut dues propostes de dan-
sa vertical (una disciplina que
últimament es va introduint
al circ): la dels catalans De-

ambulants i la dels andalusos
B612. Amb Charanga, els por-
tuguesos Circolando fan un
extraordinari treball de pa-
llassos excentricomusicals
amb bicicleta. De nit i sota la
pluja artificial, el pedalejar
reiteratiu d’aquests éssers
misteriosos crea atmosferes
dignes del millor Fellini. Si bé
amb l’inici lent i alguna cai-
guda de ritme, l’espectacle
dels danesos Lice de Luxe va
ser dels més aconseguits. Sen-
se altra dramatúrgia que la
interrelació més o menys cò-
mica entre els 3 personatges i
servint-se d’una música estil
cabaret dels anys 30, la bona
execució dels números (corda
volant, malabars amb barrets i
amb pilotes de rebot, mani-
pulació de corda xinesa) els va
proporcionar grans ovacions.

Espais tancats
La pluja em va escamotejar

Mistyc Dreams, dels catalans
Magic Factory dirigits per Fre-
deric Roda. Però a l’Ateneu
vaig veure Mil·lennium, l’últim
del Mag Lari. Josep Maria Lari
(premi San Miguel a la Fira de
fa dos anys) és un bon il·lusio-
nista. És xerraire però el seu
verb és elegant i, en general,
correcte. A l’espectacle, de bon
ritme i banda sonora acorda-
da amb els números, hi ha
màgia d’escenari, màgia de
prop i grans il·lusions (Caixa
d’Eva, Zig-zag, Caixa de les espa-
ses). És molt aplaudida la ver-
sió de La paella i l’ànec, un
clàssic que Li-Chang va tenir
sempre en repertori.

Amb carpa pròpia, Monti &
Cia. han presentat Grottesco,

l’espectacle que van dur al
Fòrum i que actualment gira
per Catalunya. Ja he comentat
(AVUI, 22.6.04) que Grottesco
em sembla un gran salt enda-
vant de la companyia liderada
per Joan Montanyès Monti.
També en carpa, els germans
belgues David & Danny Ro-
naldo van presentar La cucina
dell’arte, un títol més que en-
certat per a un espectacle que
té tant de Commedia dell’Arte
com de delicada artesania co-
municativa i en el qual tots els
gags són al seu lloc, no hi so-
bra absolutament res i la no-

ció de ritme escènic assoleix
cotes de perfecció. Els ger-
mans Ronaldo (el circ Ronaldo
va ser premi San Miguel a la
Fira del 2000) són uns mala-
baristes excel·lents i, encara
que no actuïn caracteritzats
com a tals, són una magnífica
parella clown-august.

Els pallassos
El duo La Pasterada va pre-

sentar Al-Esprin, muntatge i
personatges que encara ne-
cessiten moltes hores de feina.
Potser pel contacte amb el
mestre de pallassos Àlex Na-
varro, una mica més madur

està Cops, dels Encara Farem
Salat. Hi ha problemes de for-
ma i de ritme, però també
idees molt vàlides servides per
tres actors d’una vis còmica
tan perfectible com innegable.
Dues pallasses, Cristina Medi-
na (del col·lectiu Pez en Raya) i
Pepa Plana van aportar la co-
micitat femenina. El devessall
oral de la Medina contrasta
amb l’estètica i l’argument
propis del cine mut en què es
basa Sólala, potser el més rodó
dels muntatges que li he vist.
Crec que Hatzàrdia, de Pepa
Plana, demana encara algun
retoc dramatúrgic per acabar
de funcionar i, tal com reco-
neix la mateixa Plana, el per-
sonatge de la mare que alleta
dos cullerots (magnífica abs-
tracció de la dona convencio-
nal) fa mèrits per convertir-se
en protagonista absoluta de
l’espectacle.

Acompanyat al piano per
David Moreno i sense la seva
companya i ballarina Claire
(que presentava el delicat es-
pectacle De paseo), el pallasso
excèntric Leandre va fer els
primers temptejos de Play, un
espectacle de carrer fonamen-
tat en la improvisació amb el
públic. Christian Atanasiu va
oferir El Dondedondónde, un
muntatge intel·ligent i hila-
rant en línia amb les seves
produccions anteriors. Pre-
nyats de triples i quàdruples
sentits, els surreals jocs de
paraules d’Atanasiu són una
delícia semàntica i conceptual
que, entre moltes altres coses,
confirmen que la renovació de
les entrades clàssiques de pa-
llassos no és cap utopia.
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El Fòrum ha negat als
visitants una de les

mostres més
importants de la

cultura tradicional de
la ciutat promotora

Dissabte passat es va celebrar
al recinte del Fòrum la que
haurà estat pràcticament úni-
ca diada sardanista de les 141
jornades d’activitats progra-
mades. Per més que m’hi es-
forço, no sóc capaç de com-
prendre els criteris que han
seguit els organitzadors per
negar a la immensa majoria
de visitants una de les mostres
més importants de la cultura
tradicional de la ciutat pro-
motora. I dic negar perquè em
consta que han estat diversos
els ajuntaments que han ofert
les seves colles sardanistes i
cobles perquè hi actuessin.
Com a resposta se’ls ha dit que
de sardanes ja n’hi hauria l’11
de Setembre. D’altra banda, cal
denunciar que la informació
que ha generat el Fòrum sobre
aquests actes ha estat tardana,
mínima i plena d’errors.

La convicció que la sardana
i la cultura popular catalana
no eren ben rebudes al Fòrum
va provocar fa uns quants
mesos un debat en el si de la
Federació Sardanista de Cata-
lunya i de la Unió de Colles a
l’hora de decidir si s’acceptava
o no aquesta mínima partici-
pació. La decisió afirmativa ha
donat com a resultat un seguit
d’actes que en un matí van
mostrar els valors artístics i
simbòlics de la sardana. La fu-

sió de la cobla amb un grup de
percussió tocant músiques de
la Mediterrània ens va perme-
tre comprovar, una vegada
més, que la nostra formació
musical autòctona està vivint
la millor època de la seva ja
llarga vida. Per què no s’ha
programat cap concert de co-
bla al Fòrum?... També vam
poder assistir a l’explicació
visual i sonora de l’evolució de
la sardana des del segle XIX
fins als nostres dies i a l’esce-
nificació del logo del Fòrum i
del símbol de la pau amb la
participació de 352 dansaires
de colles sardanistes. Aquesta
última proposta va ser el punt
culminant d’una jornada que
es va completar amb una ba-
llada de sardanes que va aple-
gar centenars de persones
provinents d’arreu del país.

Durant aquest estiu s’han
celebrat a Catalunya unes
1.400 activitats sardanistes,
entre aplecs, ballades, con-
certs i concursos. Sens dubte
els assistents a aquests actes
tindran una idea més exacta
de les nostres tradicions que
no pas aquells que hagin visi-
tat el recinte del Fòrum amb
aquesta intenció.


