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ElComentari Jordi Coca

Sobre el paper tenim una bona
temporada teatral, i l’he co-
mençada magníficament en

una prèvia del Tennessee de Xavier
Albertí al Romea. N’han de parlar els
meus companys de la crítica, però
no em puc estar de dir que l’he tro-
bat un espectacle magnífic, valent,
subtil i profund. Bravo! El Lliure
també ens planteja unes opcions en-
grescadores, i Rigola sembla haver
trobat com a gestor el camí fructífer
que ja tenia com a creador. Al Lliure

Una bona temporada teatral

els queda l’assignatura pendent de
l’espai de Gràcia que fan bé de rei-
vindicar. El Romea també ens fa
peça aquesta temporada i, tal com
deia, tot just començar ja penses a
tornar-hi. Han obert amb un gran
coratge, cosa que és tant d’agrair
com el Tennessee mateix.

Ara, el gran canvi el trobem al
TNC. Belbel ha fet un cop de timó i,
finalment, deixa enrere els despro-
pòsits anteriors. Ara hi ha una pro-
posta que pot agradar més o

menys, però que respon a determi-
nats criteris i que no deforma la rea-
litat. Hi ha una mica de tot, en certs
aspectes em sembla massa prudent
i és clar que no s’arrisca gaire… Tan-
mateix, és innegable que per aquest
camí anem bé. I els juro que, en
contra del que es pensa més d’un,
em fa feliç poder dir una cosa així.
Només lamento que aquesta rectifi-
cació, que ho és, no sigui explícita i
es faci justícia als que han patit du-
rant anys per dir el que ara de fet

s’admet amb la nova orientació.
Un altre mèrit d’aquesta tempora-

da teatral és la complementarietat.
Efectivament, els grans teatres de
Barcelona semblen haver-se coordi-
nat de manera natural en un projec-
te que, si s’hi aprofundeix, té verita-
blement un bon futur. Si hi afegim
les sales alternatives, que solen estar
força bé, tal com deia sembla que
tindrem una bona anyada teatral.
En tot cas de moment no es perdin
la proposta de Xavier Albertí!

Els grans teatres de
Barcelona semblen
haver-se coordinat
de manera natural
en un projecte
que té un bon futur

Tàrregaregalafelicitat
La Fira de Teatre al Carrer supera l’equador d’aquesta edició amb les companyies
Capa i Espasa, Leandre i Claire i Arcipielago Teatro entre els noms destacats

Teresa Bruna
TÀRREGA. ENVIADA ESPECIAL

Hem passat l’equador i es
pot garantir que la Fira està
regalant felicitat a dojo. Pel
carrer, per la Llotja… , tot
són bones cares, i l’opinió
general és satisfactòria,
tant a nivell de contingut
com de l’organització. En
són responsables especta-
cles com Clack!, de la com-
panyia Capa i Espasa, defi-
nitivament un dels muntat-
ges que estan triomfant en
aquesta edició. És un espec-
tacle visual de gest que pa-
rodia amb enginy i molt
d’humor pel·lícules molt co-
negudes, recolzant-se amb
la música del cinema.

Molt humor
Si la Fira de Tàrrega regala
felicitat és també perquè,
entre els espectacles que
estan triomfant, guanya de
llarg el teatre d’humor.
“Com a programadors ens
han satisfet moltes coses i
voldríem destacar l’espec-
tacle Rodó, amb Leandre i
Claire”, explicaven ahir
uns representants de la
Foire des Arts Foraines,
que se celebra a Namur
(Bèlgica). També han des-
tacat Los Galindos; Truki-
trek i el seu Unforgettable
Tio Vivo; les australianes
Xip Xap amb SkiBOOM!,
una simpàtica exhibició de
gimnàs escènic que ens fa
lamentar que estiguin tan
lluny, perquè podrien ser
unes estupendes castelle-
res, i Ju Ja Teatre amb Tra-
pos sucios, un cabaret-
còmic contemporani amb
totes les entrades exhauri-
des i cues ordenades per
agafar bon lloc, fins i tot a

la sessió de les dues de la
matinada.

Com és ben sabut, no tot
és carrer a la Fira de Tàrre-
ga. Entre el teatre de text
que s’hi presenta enguany
hem de destacar una troba-
lla hilarant: Una de quatre
formatges, de la companyia
valenciana La Dependent.
S’ambienta a la cuina d’una
pizzeria on, a més de la
pasta, es couen també
molts problemes que ens
afecten a tots, explicats
amb molta gràcia, ritme tre-
pidant i una interpretació
notable dels quatre actors.

Tàrrega també va oferir

ahir una bona oferta en dra-
màtic, com ara La escuela
vacía, sobre els nens obli-
gats a treballar massa aviat
a l’Àfrica, de la companyia
Tentazioa (Euskadi), i Mort
sobtada, producció de Tea-
tre de Ponent, dirigida per
qui va ser director de la
Fira, Frederic Roda, que
aposta per la fórmula de te-
atre dins del teatre.

Tresor venecià
Ahir també van engegar al-
gunes de les obres més es-
perades: Tesoro, d’Arcipie-
lago Teatro, una companyia
veneciana que ha vingut a

Tàrrega gràcies a la col·la-
boració de l’Istituto Italiano
di Cultura. És un espectacle
multidisciplinari, tendre, vi-
sual i ple de ritmes del
Carib, en què col·laboren set
acròbates de l’Escola Nacio-
nal de Circ de Cuba. El tri-
omf va ser rotund, malgrat
els 20 minuts d’aturada de
la llum. Fins i tot n’hi havia
que pensaven que formava
part de l’espectacle, per la
divertida megafonia.

Els surrealistes Pez en
Raya i el seu Hot burrito, i
Crispetes, de la companyia
Mitel·les, totes dues amb en-
trades exhaurides, també

van estrenar ahir, junt amb
els italians Teatro delle Ap-
parizioni, amb peces del
sempre agraït gènere de te-
atre dels sentits.

No acabem sense desta-
car Führer, una de les crea-
cions més multidisciplinàri-
es sobre Hitler que s’ha fet
mai, signada per Teatro de
la Saca (Castella i Lleó), i els
catalans Dei Furbi, amb un
Marivaux hereu de la Com-
media dell’Arte que es diu
L’illa dels esclaus, Marivo-
diada. És una de les estre-
nes d’enguany que opta als
premis Sant Miguel i Caixa
Catalunya. ■

‘Tesoro’, de la companyia veneciana Arcipielago Teatro, era un dels espectacles més esperats i va obtenir un triomf rotund ■ LAURENT SANSEN

El teatre
d’humor guanya
de llarg amb
espectacles com
‘Clack!’, ‘Rodó’
o ‘SkiBOOM!’


