
TEATRE

Quina és la seva relació amb el món del 
teatre? 
Buf, fa molt de temps que dono voltes
pel mundillo. Jo vinc del món del tea-
tre universitari, de l’aula de teatre de
la Universitat de Girona. Allí va ser on el
verí del teatre va començar a fer el seu
efecte i és un camí en què ja no hi ha
hagut marxa enrere.
El fet de convertir-se en director artís-
tic de la Fira de Tàrrega l’ha allunyat dels 
escenaris? 
No, des de fa uns dos anyets i escaig
tinc un projecte creatiu propi. És una
necessitat fisiològica, ho necessito per
compaginar la meva carrera de gesto-
ria creativa, diguem-ne, amb la crea-
ció. És un projecte petit que, en el mo-
ment en què no estic fent Fira, també
m’hi concentro bastant.
Quin és el màxim repte que suposa el 
fet de ser director artístic? 
El repte màxim és que la Fira és un ser-
vei públic i, en tant que això, estem a
disposició de les companyies. El que
volem és que el mercat funcioni i que
vagi el millor possible. Aquí el que ens
interessa és que el sector faci negoci,
que se signin molts contractes i que tots
plegats en traguem partit.
Què és per a vostè la Fira de Tàrrega? 
Jo no entenc la Fira només com un espai
de compra-venda d’espectacles sinó
que l’entenc com un espai on podem
contagiar-nos de les maneres d’enten-

dre el fet teatral, on poder conèixer pro-
gramadors d’arreu del món. La Fira té
uns horitzons internacionals molt im-
portants a banda també que des d’aquí
incentivem noves maneres de progra-
mar com, per exemple, espectacles que
hem programat en garatges, enmig
d’una rotonda, etc.
Com veu el panorama teatral de casa 
nostra? 
Crec que estem treballant molt per-
què el sector tiri endavant. Òbviament
no estem vivint un moment bo i les po-
lítiques que estem vivint no són les més
òptimes perquè, és una llàstima, però
moltes vegades es considera que la cul-
tura no és de primera necessitat quan
és el contrari; jo crec que gràcies a la
cultura ens fem molt millors. El teatre
de carrer, en aquest sentit, pot anar molt
bé, no només perquè des de la fira es
poden trobar nous mercats i noves pos-
sibilitats de treball per aquests artis-
tes catalans, sinó també perquè el te-
atre de carrer pot acostar la cultura a la
gent i té moltes possibilitats en tant que
és un espai molt democràtic. Crec que
el teatre de carrer té i tindrà molt a dir
en els propers anys.
Un consell pels artistes que ara comen-
cen? 
Que viatgin. Que viatgin tot el que pu-
guin, que evitin l’endogàmia, que treba-
llin moltíssim, que busquin aliances i que
es preparin molt, moltíssim.
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“Crec que el teatre de carrer té i tindrà molt
a dir en els propers anys ”
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als d’altres països, perquè el teatre de car-
rer i, amb aquest, la Fira, vagi posicionant-
se cada vegada més amunt en el rànquing
de les arts escèniques. Mentrestant, segui-
rem acudint a la cita anual que molts tenim
amb la Fira de Tàrrega, per contribuir a la
seva difusió però, sobretot, per gaudir de
l’esclat de sensacions i estats d’ànim amb
què els seus participants ens sorprenen
any rere any.
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