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L’edició d’un disc en castellà
va portar SopadeCabra a

un cul-de-sac

Unaclatellada important

rockcatalà
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Elsprimers aprovar sort
Desprésde l’èxit sideral deBenendins i l’apoteosidelPa-
lauSant Jordi, hi havia la sensacióqueaSopadeCabrael
món se’ls havia fet petit. El 1992 es van convertir en la
segonabandade rock catalàquesignavaper aunamul-
tinacional. Sauhohavia fetmesos abans ambEMI, però
els Sopa serien els primers que provarien sort amb un
disc íntegrament en castellà, amb la clara ambició de
queixalar elmercatdiscogràfic estatal. Abans, però, van
culminar la seva relació ambSalsetaDiscos ambGirona
83-87: Somnisdecarrer, unadeliciosa col·lecciódecan-
çonsextretesdels seusorígens, senzilles i directes, que
sonavensensepressions.

Gransesperancesesclafades
Tot el contrari del que va passar ambMundo infierno
(1993).Ariolaels vaproposaruncontractepera tresdis-
cosmolt sucós; tractes per a un grup de qui s’esperava
que vengués molts discos. Van anar a gravar el disc
a Amsterdam a tot drap, amb convidats de luxe com
Calamaro. I a casa,garrotades.Unsectordepúblicempo-
britmentalmentels va rebrea copsde rocper la conver-
sió lingüística. I Mundo infierno es va convertir
en un tot o res. Si triomfava
aEspanya, altres els imitari-
en. Si venien discos a tot
l’Estat, el rock català
tindria validesa artís-
tica.Mundo infierno
va vendre només
10.000 còpies a Ca-
talunya –els Manel
amb aquesta xifra
ara pugen als deu
més venuts de tot
l’Estat!– i es va quedar
estancat amb20.000cò-
pies a Espanya. Una respos-
ta injusta per a un fenomenal
disc de cançonsombrívoles i hip-
nòtiques que, tot i que respira
desesperança,éspledemoments
inspirats. El fracàs–noméssis con-
certscontractatsaCatalunya–vanferqueelsxocsd’egos
i les tensionsobrissinesquerdes importants.PelsSopa,el
disc estàmaleït: non’han tocatmaimés cap cançó.

RICARD MARTÍN

Aquestdissabtei

diumengepodreu

aconseguirambl’ARAper

8,95€undiscamblesvint

millorscançonsdeSopa

“FiraTàrrega ésun servei públic:
hade representar el sector”

LAURA SERRA
BARCELONA

Lagrancitadelteatrecatalà,FiraTàr-
rega,quecadaanyinaugurademane-
raoficiallatemporada,secelebraràel
cap de setmanaque ve, del 8 a l’11 de
setembre. Aldarrerehihaunnoudi-
rector,JordiDuran,quedesdel2003
ja exercia de tècnic deprogramació.

Escomplirà la tònicadenoudirec-
tor, nou rumb per a la fira?
Noseràun canvi dràstic. La direcció
de la fira no serveix per estamparun
segellodonar-liunapersonalitat,no
és com un festival. És un servei pú-
blic: s’hade representar el sector. La
mevaresponsabilitatéselaboraruna
selecciódeproductedequalitatinou.

Quines són les seves prioritats?
Treballar amb companyies que pu-
guin ferel salt almercat internacio-
nal i fer participar artistes catalans
en coproduccions transnacionals.
Així ens oxigenem, ens valorem i
ens donem visibilitat.

També insisteix en el suport a la
creació. Veient el volum d’oferta,
no sembla que faci falta...
La fira és de facto un centre de cre-
ació i residència,queajuda lescom-
panyies a acabar els seus productes
i després vendre’ls a la fira. Hi ha
companyies joves que esmereixen
trencar crostes i trobar el seuespai.
Amés, els grups de teatre de carrer
tenenunescondicionsdeproducció
delicades i difícils, i això no s’entén
fora de Tàrrega. La Fira ha fet una
selecció de 54 espectacles de vora
800 propostes, de manera que sí,
tambéés imprescindible ladifusióa
l’exterior per complementar les
programacionsmunicipals, que es-
tan en unmoment difícil.

La companyia que té expectatives
d’exportar troba canals per fer-ho?
Nosaltres intentemportar aTàrre-
ga espectacles que creiem que po-
denagradaralnostreprogramador,
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01. El director Jordi Duran.
02. Increpación Danza a la
Rambla de Barcelona. F. MELCION

quevede festivals europeusen
què la dansa, el circ i els llen-
guatges no verbals són benvin-
guts. Això vol dir elaborar un
projecte, fer una producció po-
tent, un preu lògic i ensenyar als
artistes a vendre’s. Però hi ha un
moment en què desapareixem.

Com és el seu públic?
L’equacióquehemdeferéscompli-
cada perquè hem de ser festival, fi-
ra, festa i agradaralhoraamoltspú-
blics diferents, sobretot gent jove.

Quèn’haquedatd’aquella festapo-
pular fundacional de l’any 1981?
Lacelebracióde lesartsescèniques,
la trobadaprofessional i la ideade la
ciutat com a escenari, que encara

emociona a qui ve
per primer cop, els brillen els ulls.

FiraTàrrega pot créixermés?
No es tracta de tocar sostre, sinó
d’anar canviant. Estem treballant
ambunsnúmerosdepressupostcò-
modes,però laclaués l’actitud:pas-
sió, coratge, ordre i optimització
dels recursos i dels espais assolits
aquests anys.❋

Jordi Duran
NOU DIRECTOR ARTÍSTIC DE FIRATÀRREGA

El granmercat del teatre català: de Tàrrega almón
Les claus

97 companyies
En4dies, Tàrrega acollirà 261 fun-
cionsd’untotalde87espectaclesde
companyiesdecasa(55),espanyoles
(17) i internacionals (25). Fins ahir
s’havien inscrit 642programadors.

El circ inaugura: ‘Entròpic’
Laveterana companyiade circLos
Galindos obrirà dijous la fira amb
unmuntatgede gran format amb3
escenaris, 20 artistes i música en
directe a l’Hort del Barceloní.

1,3 milions de pressupost
El 85%és ajut públic. LaGenerali-
tat aporta quasi lameitat del pres-
supost, que s’ha retallat un 10%.El
conseller Mascarell aposta per la
fira: “El nostremercat és elmón”.
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