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El protagonisme de la
inauguració de la trenta-
tresena edició de Fira Tàr-
rega és, aquest cop, per a la
dansa contemporània. Si
l’any passat el director ar-
tístic de Fira Tàrrega, Jor-
di Duran, va voler demos-
trar el pes del circ a Catalu-
nya, ara és el torn de cons-
tatar que la dansa contem-
porània és pròxima, no ha
de fer por i pot emocionar
en grans espais (tot i que
habitualment es palpin
millor les emocions en pe-
tits escenaris). Fira Tàrre-
ga significa, de nou, l’ar-
rencada de la temporada
teatral a Catalunya. La cri-
si es nota en el fet que hi ha
llista d’espera per disposar
d’espai a la Llotja (on es du
a terme el principal mer-
cat d’espectacles de tot
Catalunya i tothom hi vol
ser) i en el fet que el nom-
bre de programadors su-
ma 714 professionals.
Amb els artistes, Tàrrega
supera el miler d’acredita-
cions. La setmana passa-
da ja hi havia 183 progra-
madors internacionals
(quan en l’edició anterior
van arribar fins a 134).

Per a l’espectacle inau-
gural de demà (21.30 h,
que també es repeteix di-
vendres i diumenge a la
nit) Toni Mira és molt
ambiciós. Transforma-T
mostra un treball de dansa
en què també s’introdueix
l’acrobàcia i el vídeo. El
repte és traslladar la quali-
tat poètica que es trans-
met en espais petits, ín-
tims, amb la dansa, a un
escenari que es pot veure
pels 360 graus en un gran
descampat i que continua
commovent. Per a la peça
es disposa d’una estructu-
ra de ferro de 9 metres
d’alçària i pretén incitar la
gent a bellugar-se (fins a
4.000 espectadors, es cal-
cula). La metàfora del
muntatge exigeix que tot-
hom s’impliqui en el canvi
de paradigma: si vol que hi
hagi una transformació,
sigui en l’àmbit més fami-
liar o en el social, cal mou-
re’s, pronunciar-se, pren-
dre una actitud activa. Hi

ha més dansa en aquesta
edició, per reforçar la
inauguració? Duran apun-
ta que es mantenen els pa-
ràmetres habituals d’al-
tres anys, perquè les arts
del carrer són un paraigua
molt ampli que ja engloba
accions de moviment
amb normalitat.

Tàrrega interessa al
sector de les arts escèni-
ques. També al Departa-
ment de Cultura. El conse-
ller Ferran Mascarell ad-
vertia que, tot i que aquest
any Cultura disposi de
menys recursos, no s’ha

retallat l’aportació a la fi-
ra (485.000 euros
d’1.140.600 els aporta la
Generalitat): “Sabem
que és un element clau
per al desenvolupa-
ment de la creativitat i
de la feina” de les com-
panyies. El conseller
celebra l’enfocament
i l’entusiasme de
Tàrrega i la col·labo-
ració del municipi
per a una activitat
que manté la rei-
vindicació del car-
rer com a espai re-
cuperat per la de-
mocràcia, on el
talent aflora, tot
i la crisi.

Per fi, Tàrre-
ga ja pot demostrar que
viu la fira els 365 dies de
l’any gràcies a accions que
es desenvolupen al llarg de
la resta de mesos. De fet, la
fira, que no deixa de reno-
var-se, aspira a respondre
a tres necessitats: l’exhibi-
ció (amb el moment culmi-
nant de la fira), el suport a

la creació
(facilitant residències, la-
boratoris de creació i pro-
jectes transnacionals) i la
formació (enguany s’ha dut
a terme el primer màster
de creació en arts de car-
rer). Enguany Tàrrega
planteja un enfocament al

teatre xilè, motiu pel qual
hi ha hagut un mo-
viment de progra-
madors interes-
sats a seguir el car-
tell de Tàrrega.

Ciutat acollidora
Ja fa anys que Tàrre-
ga va desentendre’s
de buscar una afluèn-
cia massiva a la ciutat
per aquestes dates.
S’havia arribat al col-
lapse. Ara, amb una pro-
gramació estressant
d’espectacles per a afora-
ments molt diversos, per-
met absorbir amb prou ga-
ranties les prop de
120.0000 persones que
viatjaran cap a Tàrrega.
Els preus de les entrades,
que afortunadament no
pateixen pel pal de l’IVA
del 21%, es rebaixen,
“sensibles a la situació
econòmica”, anuncia l’al-
caldessa, Rosa Maria Pe-
relló. El 5% dels ingressos,
a més, es destinaran al
Banc d’Aliments. ■
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Tàrrega ja la balla
Un treball coreogràfic de Toni Mira, que aspira a emocionar 4.000 persones,
dóna el tret de sortida a la fira de teatre, que s’allarga de demà fins a diumenge

Entre les novetats d’en-
guany, els responsables de
Fira Tàrrega han segmentat
la cartellera de 77 especta-
cles, a partir d’uns reclams
reveladors.

Pack mini
Fira Tàrrega per als
més petits
b Adiós bienvenida, Guixot
de 8, Bestiari alpí...

Tàrrega Slow
Per evitar el ritme trepi-
dant de la fira
b (remor), Ârtica, El lloc,
Baños Roma...

Hardcore 
Als molt fans de la fira 
b Bouazizi, C’era una volta,
Memòries d’una puça...

La Fira d’abans sí
que molava
Propostes molt lúdiques
b Glof, Yo estuve allí y no lo
contaron como yo lo vi...

Youngster
Una ruta per a joves
exigents
b Acrometria, Always Drin-
king Marching Band...

Vampírica
Selecció dels millors
títols de sala
b El otro, Nomarramón,
Rien à dire, Cru...

Opció Multiplayer
Gaudeix en grup.  Per a
grups ben variats
b Street M[u]f, Transfor-
ma-T, Trash...

Pack Billy Elliot
Dansa multiformat
b Entre tu i jo, Por casuali-
dad, Push, Te odiero...

Planeta Mart
Les de més personalitat
b Whose are those eyes?,
Todos al patio...

Estrelles de la pista 
Itinerari per als amants
del circ
b Cafè Urània, Pelat, Invisi-
bles, Indomador...

Foto de família d’artistes i impulsors de Fira Tàrrega, la setmana passada a la conselleria de Cultura ■ MARTA PÉREZ
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Itineraris per
seguir la pista
d’espectacles

Dels 714
professionals
inscrits, en
destaquen 183
de procedència
internacional


