
La festa de les falles, que se
celebra a 63 pobles dels Piri-
neus (34 de França, 17 de Ca-
talunya, 9 d’Aragó i 3 d’An-
dorra), va ser declarada Patri-
moni Immaterial de la Huma-
nitat per la UNESCO el 2015. És
una tradició viva i arrelada: la fes-
ta pagana relacionada amb el
culte al sol, per donar les
gràcies als déus per
les collites rebu-
des i espantar
els mals espe-
rits, se celebra
des de temps
remots. A la
vall de Boí,
d’on és l’acròba-
ta Júlia Farrero
(Barruera, 1974), les
falles es corren cada any, anterior-
ment la nit de Sant Joan, coincidint
amb el solstici d’estiu, i actualment
per la festa major de cada poble.

Farrero s’ha inspirat en la tradició
de les falles, «que conec, he viscut i he
baixat en diversos pobles», per crear el
seu primer espectacle en solitari. Teia,
com l’ha titulat, està en procés de crea-
ció i té la intenció d’estrenar-lo l’estiu
que ve. En el marc de la Fira Mediterrà-
nia en mostra un tast de 20 minuts (avui,
a les 18 h) al mig de la plaça Major des-
prés d’haver estat perfilant la peça du-
rant tota la setmana en una estada a Man-
resa, concretament a l’Espai Sant Domè-
nec, que és el local de l’associació de circ
LaCrica. «És un procés de treball intens:
aquesta és la setena residència que fem i

estem molt contents de poder haver estat
aquí per seguir la investigació i mostrar la part

que ja tenim», exposa. El públic,
acostumat a veure espectacles
acabats, té aquí l’oportunitat de
veure el procés que hi ha al dar-
rere: «hem preparat un format
perquè el públic pugui enten-

dre que no és una peça acabada,
que és un procés de creació».

L’acròbata, que ha estat for-
mant-se a Argentina i a Fran-

ça (a Tolosa en els darrers
quatre anys), va inspirar-se

en les falles, una tradició ri-
tual «molt bonica i molt mà-

gica» que ha viscut des de pe-
tita, per crear l’espectacle amb

una barreja de moviment i de
circ (trapezi). «Va sorgir en

un moment de nostàl-
gia, perquè els artistes

sempre estem movent-
nos molt i passem molt de

temps a fora, i tenia la neces-
sitat de parlar del meu lloc, de

les circumstàncies de quan un
se’n va, i per això parla de la meva

experiència de la vida pirinenca».
L’escenari que presenta a Teia és

molt rústic, un cercle de teies, els tros-
sos de pi estellats amb els quals es

construeixen les falles, i que deixen anar
la resina que, quan crema, il·lumina

més el camí dels fallaires, segons ex-
plica la mateixa Farrero. També uti-

litza falles construïdes amb la tra-
dició de diversos pobles de la vall
de Boí: les més conegudes amb
les teies enganxades amb filferros

i puntes a un pal de freixe (la de
Barruera té una creu al final de la tor-
xa) i la varietat realitzada en una sola
peça de pi treballat, anomenada
rantiner. Amb motiu de l’espectacle,
l’artista s’ha involucrat per primer
cop, amb l’ajuda d’un familiar, en la
construcció de falles, que ha d’anar
canviant perquè es trenquen durant
els assajos. Traspua l’olor de la fusta
en una peça que barreja imatges i
moviment per transmetre una
simbologia sense encendre el foc.
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La màgia de les falles 
al mig de la plaça Major
Júlia Farrero, acròbata de Barruera, s’inspira en la tradició
dels Pirineus per a una peça que mostra el procés de creació

No hi ha una sola manera de viure l’espec-
tacle que Societat Doctor Alonso estrena en
aquesta edició de la Fira Mediterrània: Estudi
per a pandereta. La ballarina i coreògrafa So-
fía Asencio i el músic Tirso Orive inicien el
seu viatge al carrer del Balç i el conclouen a
la Plana de l’Om i asseguren que «el fet que
ens puguem desplaçar fa que hi hagi una
mena de no control que ens agrada, perquè
cada espectador ens acaba acompanyant i
viu la seva experiència a partir del que nosal-
tres proposem». Societat Doctor Alonso, ha-
bituada a trencar barreres escèniques, pro-
posa en aquesta ocasió una connexió entre
allò místic, concretat en el poema Càntic es-
piritual del cos i l’ànima de sant Joan de la
Creu; i allò popular, la tan senzilla pandereta. 

A l’hora de posar en escena aquest projec-
te, el director artístic de la Mediterrània, Da-
vid Ibáñez, els va portar al Museu Co-
marcal, «que ens va
agradar molt», diu
Asencio; però tot
seguit els va parlar
del carrer del Balç,
en part museïtzat i d’ús només
per als veïns. «Ens va dir que no
s’hi transitava gaire i que, tot i es-
tar al centre, no el coneix gairebé
ningú; i de seguida vam veure que
era el lloc idoni», afegeix. La balla-
rina i el músic interpreten dos per-
sonatges que estan en un procés de
transcendència, a la recerca d’un
moment espiritual. Per això  la pri-
mera part del seu viatge, el que trans-
corre al carrer del Balç, és fosc, inte-
rior. «Hi ha una mena de vivència pa-
ral·lela en la qual només ens trobem de
tant en tant. El principi és com una mena
d’immersió en cadascun, i això ho hem trobat
a Manresa», destaca el músic, ja que Societat
Doctor Alonso ha estat creant aquests dies el
seu espectacle al mateix escenari on el pre-
senta (avui, 21 h). 

La companyia conjuga la mística,
l’anar a cegues, de sant Joan de la Creu
amb allò  més popular: la pandereta.
«Hem agafat com a exemple l’espectacle
de la cabra, quan arribava a la plaça els diu-
menges, que hi havia soroll i la gent tirava
monedes», apunta Asencio. És per això que

en el muntatge els dos perso-
natges porten un carro ple
d’aparells de so, i l’acció passa
sempre al seu voltant. Quan els
personatges surten del Balç i pu-
gen a la plaça Major, amb un iti-
nerari que va fins a la Plana de
l’Om, és quan «ens trobem i l’es-
pectacle fa un gir cap al que és po-
pular i festiu. La
fórmula cor-
respon a la
necessitat
que tot sigui
un», apunta Ori-
ve.
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Com conjugar sant Joan
de la Creu i la pandereta
Societat Doctor Alonso trenca barreres escèniques,
amb un itinerari del carrer del Balç a la Plana de l’Om
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