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Alguns dels objectius 
d’aquest any són la vocació 
internacional i la connexió 
amb l’actualitat.
La Fira és un mercat de 
referència, una cita obligada 
dintre del circuit europeu, un 
punt de contacte entre la 
programació de les fires 
europees i altres continents. 
Oferim propostes molt 
vinculades amb l’actualitat, a 
part d’un material fet per gent 
jove o que utilitzen les noves 
tecnologies.
¿Posar uns preus més 
assequibles era una 
demanda del públic?
Creiem que l’accés a la cultura ha 
de ser universal. Hem fet una 
política de descomptes molt 
agressiva i tenim preus molt 
assequibles (5, 12 i 15 euros). A 
més, la meitat dels espectacles 
de la Fira són gratuïts. Pensem 
en el públic d’avui, però també en 
el de demà, i tenim un vincle molt 
fort amb la ciutat. 
Fira Tàrrega també és crítica.
Jo entenc la plaça com un àgora, 
un espai de debat. M’emociona 
veure espectacles fets per joves 
creadors que són crítics i 
compromesos. L’art és una eina 

de regeneració democràtica i les 
noves generacions ho entenen. 
Però més de la meitat 
d’espectacles són per al 
públic familiar. 
Són espectacles amb bona 
estructura, amb fonaments, que 
arriben a moltes audiències. Un 
espectacle és bo perquè connecta 
amb el públic. El carrer també és 

protagonista. Si vols arribar a un 
públic heterogeni has de fer un 
espectacle més gran. 
Per què heu escollit 
Transforma-T, de Nats Nus, 
per obrir la Fira?
És una producció pròpia i perquè 
Toni Mira és el coreògraf  català 
amb més projecció. Teníem 
ganes d’obrir amb dansa, 

expandir el missatge que la 
dansa d’aquí té molt a dir, tant 
pels ciutadans de casa com pels 
que ens visiten de fora. Aquest 
espectacle de Toni Mira és una 
obra molt senzilla però amb molt 
de significat. Tinc moltes ganes  
que sigui dijous dia 5.

I Mèxic, quines 
propostes porta?
Mèxic té moltes ganes 
d’internacionalitzar-
se. Fem un repàs de 
l’escena mexicana 
d’art de carrer. Les 
obres són molt 

diferents entre elles i 
estan molt connectades 

amb l’ànima del país.
¿El Programa de Suport 
a la Creació és la nineta 
dels teus ulls?
És un espai de recerca i 
desenvolupament. Convida 
els artistes a provar, 
equivocar-se i tornar-se a 
aixecar. Que siguin 

experimentals no vol dir que 
siguin difícils, no són gens 

elitistes.
Quina valoració feu del 
Màster de Creació en Arts de 
Carrer?
És una forma de completar 
aquesta implicació amb la 
formació. A part de prestigiar, 
ens vincula amb l’acadèmia i 
qualifica els professionals. Ara 
en veurem els resultats.

Vau ser al Fringe de Madrid. 
Com va anar?
És fantàstic. És un espai amb 
moltes possibilitats, les 
instaŀlacions del Matadero són 
sensacionals i hem vist que les 
arts de carrer funcionen a la 
capital. Les companyies van 
poder provar els seus 
espectacles abans de la Fira i 
altres, fer contactes. Per a 
nosaltres també és important 
tornar a fer diàleg amb el mercat 
estatal, connectar amb nous 
públics i poder créixer.

FIRA TÀRREGA
Del 5 al 8 de setembre 
www.firatarrega.cat

La plaça 
com a 
punt de 
debat
Parlem de l’interior 
i l’expansió de Fira 
Tàrrega amb Jordi 
Duran, el seu 
director artístic. Per 
Erica Aspas

Gaudeix 
Moritz
Una secció de  
Cerveses Moritz

Jordi Duran, director artístic de Fira Tàrrega. 
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