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Sense llum,
ningú hi veu

Les persones que vulguin en-
dinsar-se en la màgia del tea-
tre al carrer poden anar de
l’11 al 14 de setembre a Fira
Tàrrega. Aquests dies al vol-
tant d’una vuitantena de
companyies mostraran les
seves obres pels carrers tar-
garins, 51 de les quals en el
programa oficial i 29 en el
d’empresa. Després de 34
anys consolidant-se, ara Tàr-
rega és reconeguda com la fi-
ra de les arts escèniques més
rellevant del sud d’Europa.

En l’edició d’enguany els or-
ganitzadors han fet una clara
aposta per l’estrena i la nove-
tat. Per això, de la cinquante-

na d’obres que es representa-
ran en el marc del programa
oficial, la meitat seran inèdi-
tes a Catalunya. “Apostem
per la novetat, ja que volem
avançar-nos al que es pot ofe-
rir al carrer”, va explicar a
aquest diari Jordi Duran, di-
rector artístic de la fira.

Més enllà de les funcions
d’obres al carrer, en la fira
també hi ha actuacions de
circ i dansa, així com repre-
sentacions de teatre de sala
o concerts de música.

D’altra banda, la fira és un
reclam de les arts catalanes.
Per això el 46% de les propos-
tes d’enguany són de Catalu-
nya. “Volem sorprendre i sac-
sejar el mercat internacional
i que conegui el que s’està
fent aquí”, va precisar Duran.

De la resta del programa, el
27% són produccions de la
resta de l’Estat espanyol, i el
26% d’altres països com ara
Mèxic, l’Argentina i el Regne
Unit. A més, hi ha represen-

tacions dels països convidats
a la fira, que enguany són
Hongria, Eslovàquia, Polònia
i la República Txeca. Duran
va explicar que es tracta de
països de l’Europa central
que han viscut entre la in-
fluència de l’est del continent
i, al mateix temps, d’Alema-
nya. “Tot i que estan a prop,

és com si estiguessin molt
lluny, perquè aquí desconei-
xem el que es produeix allà i
ara ho volem mostrar”, va
subratllar. “A més, en aquests
països es fan coses molt inte-
ressants que ens poden inspi-
rar”, hi va afegir.

Sens dubte, una de les
grans novetats de l’edició

d’aquest any és que la fira
disposa de la seva primera
producció pròpia, que és
l’obra teatral La ira dels pei-
xos, dirigida pel director ar-
tístic xilè Ignacio Achurra.
La funció tracta sobre la re-
sistència d’una cultura que
es veu amenaçada per l’arri-
bada d’una altra. ■

En aquesta 34a edició de l’esdeveniment teatral de la capital de l’Urgell, per primer cop
es presentarà una producció pròpia dirigida pel director artístic xilè Ignacio Achurra
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El 46% de les funcions
seran catalanes, el 27% de
la resta de l’Estat espanyol,
i el 26% d’altres països
d’arreu del món


