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localitat al vespre. Abans els músics
de l’esbojarrada The Wandering
Orchestra van haver de suar per
moure’s entre els espectadors amb
el seu carretó motoritzat i portar-
los a un recinte en què els van fer ser
els seus instruments. Fins i tot van
cridar els veïns d’un edifici pròxim
que eren al balcó per demanar-los
que fessin els platerets.

El ruixat, afortunadament, va ser
breu. Tot i així, es van haver de sus-
pendre onze representacions, però
finalment la pluja no va afectar els
aparells elèctrics de l’Espai Sant Jo-
sep i es va poder veure Kiss & Cry,
dels francesos Charleroi Danses.
Aquest espectacle era un dels mà-
xims atractius internacionals de la
Fira. La representació va comptar

ANTONI RIBAS TUR
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La Fira de Tàrrega no és ali-
ena a la crisi, però ha asso-
lit els objectius de públic
que s’havia fixat per a la
32a edició, va dir ahir a la

tarda Pau Llacuna, el director exe-
cutiu del festival. Hi ha hagut menys
gent als carrers, perquè dijous i di-
vendres eren laborables, però la ven-
da d’entrades, prop de 15.000, no-
més ha davallat un 4% respecte del
2011. Tant els espectadors com els
programadors, afirma l’organitza-
ció, s’han mantingut, un any més, fi-
dels a la programació de la Fira.

Un dels plats forts d’ahir va ser
Pugilatus, dels Escarlata Circus. La
història lírica i entranyable de dos
amics, interpretats per Jordi Aspas
i Piero Steiner, ja es va poder veu-
re dins el Grec, però ha desembar-
cat a la Fira per les possibilitats
d’internacionalitzar-se.

Pluja per sorpresa dissabte
Dissabte a la nit la pluja va sorpren-
dre els assistents a la Fira de Tàrre-
ga amb la mateixa intensitat que el
sol havia lluït durant tot el dia i amb
la mateixa força de la gentada que
omplia els carrers del centre de la

FIRA DE TÀRREGA 2012

El públic i els programadors
mantenen la diversitat de Tàrrega
La fira d’art del carrer tanca amb 15.000 entrades venudes, un 4% menys que el 2011

amb l’assistència del conseller de
Cultura, Ferran Mascarell, i va aca-
bar amb tot el públic dret ovacio-
nant la companyia. Els personatges
de l’espectacle estan interpretats
per les mans d’un actor i una actriu,
que es mouen en elaborades esce-
nografies en miniatura. Els dife-
rents quadres que componen es fil-
men i es projecten en una pantalla
penjada damunt l’escenari. Era tan
captivador seguir la narració com
veure l’equip artístic treballar.

Improvisar per salvar les sessions
Problemes tècnics, primer, i després,
l’aiguat, van fer que Bring the ice, el
cabaret de la companyia sueca Sub-
topia, un altre dels espectacles inter-
nacionals més esperats, s’hagués de

cancel·lar. Ahir a la tarda van fer una
sessió tancada per a programadors.

La pluja també va aigualir la fes-
ta a la companyia Teatro de Cerca.
Malgrat tot, els actors van improvi-
sar i en lloc de fer Que te vaya boni-
to al terrat del Museu Comarcal de
l’Urgell el van fer al vestíbul. El fet
d’estar en un espai tancat encara va
fer més sagnant la història de tres
germans que, durant la festa per
acomiadar-ne un, el David, perquè
marxa a treballar a Mèxic, es canten
totes les veritats entre el públic.

La Fira de Tàrrega ha prestat en
aquesta edició atenció als creadors
emergents catalans. Dissabte a la
tarda es van poder veure dues peces
de creadors joves. La coreògrafa Ro-
ser López va presentar Before we
fall, una coreografia que explora in-
finites maneres de mantenir-se dret
i, també, fer caure algú a terra.

Pere Faura ha participat a la Fi-
ra per partida doble. La mateixa tar-
da va presentar una nova funció de
Dansa real ja!, una personal reflexió
sobre què és i què significa ballar.
Els nombrosos espectadors que es
van congregar a la plaça de les Na-
cions van poder veure com uns mo-
viments vistos primer sense música
prenen un sentit nou quan estan
acompanyats d’una melodia. Un
programador català el va definir
com “el primer espectacle de dan-
sa conceptual de carrer”. Ahir va
presentar Radio Patio. En aquesta
peça va improvisar a partir la músi-
ca i les cançons que sintonitzava
amb una ràdio.e
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Internacionalització a partir de la sala d’assaig

Dissabte a la nit Fira Tàrrega havia
expedit 6.821 entrades i se n’havi-
en repartit 6.584 més entre els pro-
fessionals. S’esperava arribar al
llarg d’ahir a les 15.000. El 2011 es
van repartir 15.500 localitats. Pel
que fa al nombre de programadors,
Pau Llacuna, el director executiu
de Fira Tàrrega, va assenyalar que
s’han mantingut respecte a l’any
passat, encara que entre els 710
professionals presents s’ha obser-
vat una davallada dels programa-
dors d’arreu de l’Estat.

Jordi Duran, el director artístic
de Fira Tàrrega, es va mostrar sa-

tisfet per com el públic i els profes-
sionals han respost al risc de la
programació i a la diversitat de
llenguatges escènics que han in-
troduït a la fira. A més de fer ba-
lanç, va avançar que en el futur vol
potenciar la línia de col·laboració
amb els creadors que desenvolupa
Fira Tàrrega. El seu objectiu no és
només donar suport als artistes si-
nó col·laborar amb ells i fer-los tre-
ballar en xarxa perquè la interna-
cionalització sigui un aspecte dels
espectacles present des del mateix
moment de començar a treballar
en els espectacles.


