
  

  

FiraTàrrega 
dribla la Diada
CRÒNICA La fira d’arts de carrer tanca amb 
més programadors i altres dades positives 

IMMA FERNÁNDEZ
TÀRREGA

33 Un moment de la representació de ‘La partida’, un dels espectacles més aplaudits a FiraTàrrega.

FIRATÀRREGA

L
a gran plataforma de les arts 
de carrer de FiraTàrrega va 
tancar ahir una 35a edició 
marcada per la coincidèn-

cia, divendres, amb el gran especta-
cle de Catalunya a la Meridiana. 
L’aparent percepció d’una afluència 
més reduïda de públic va fer més 
transitable la capital de l’Urgell i re-
colzava la idea de l’organització 
d’«oxigenar» la ciutat, descentralit-
zant l’oferta amb diferents focus per 
evitar aglomeracions. «Volem una fi-
ra amable i humana, sense els tor-
rents dels anys 80», va declarar el di-
rector executiu, Oriol Martí, que va 
xifrar en unes 150.000 les persones 
assistents en les últimes edicions.
  Els números reflecteixen dades 
positives, com l’èxit dels aforaments 
restringits: els espais de pagament 
van augmentar l’ocupació fins a les 
13.000 localitats (el 85%, un 5% més 
que l’any passat). També va créixer, 
en un centenar, el nombre d’usuaris 
del càmping: 3.198. 
 Més enllà de l’exhibició dels tre-
balls de 54 companyies (28 de catala-
nes), i de la seva tasca com a motor de 
creació i producció teatral, la fira es 
consolida i creix com a mercat. La pre-
sència més gran de professionals del 
sector  –909 (120 més que el 2014)– 
va donar impuls al ¡compra’m! que 
proposava ja des del títol el muntat-
ge inaugural d’Insectotròpics. Fira-
Tàrrega és creació, exhibició i, per 
descomptat, negoci. La celebració del 
Fresh Street #1, primer seminari Eu-
ropeu per al Desenvolupament de les 
Arts de Carrer, organitzat per la fira i 
la xarxa Cirscostrada, va atraure més 
de 200 agents culturals, cosa que va 
fomentar el seu context de mercat. 
 A nivell artístic va destacar el po-
tent programa de dansa. Dorrance 
Dance va fer posar la platea dreta 
amb el seu mestissatge de claqué, 

contemporània i hip hop, i els argen-
tins Cortez-Fontán van captivar amb 
la seva sexual animalitat. La secció 
Urban Nation va demostrar la gran 
connexió del públic amb la dansa ur-
bana. Una entusiasmada gentada va 
abarrotar la plaça de les Nacions per 
seguir els cracs del hip hop i el club.

SUPORT A LA CREACIÓ / A partir de l’es-
port rei va concebre Vero Cendoya, 
amb el suport de la Fira, un dels es-
pectacles més aplaudits: La partida. 
Sobre una canxa al parc de Sant Eloi, 
s’enfrontaven dos equips: cinc ba-
llarines contra cinc futbolistes (qua-
tre procedents d’una convocatòria 
oberta i l’actor Babou Cham) en un 
diàleg de disciplines i sexes que va 
donar molt joc, també social i rei-
vindicatiu. 

 En l’apartat teatral van destacar 
altres obres sorgides del programa de 
suport a la creació: el ritual gastronò-
mic al voltant del dia dels morts de 
Vaca 35, la performance de Carla Rovi-
ra i l’aplaudida Wasted, de la compa-
nyia Íntims Produccions, un text de 
la rapera i també dramaturga Kate 
Tempest dirigit per Ivan Morales en 
la línia de la seva triomfal peça Sé de 
un lugar. En aquesta obra tres amics 
dins de la vintena vomiten la seva in-
satisfacció i desitjos de canvi entre 
l’arremolinada platea. Buits de feli-
citat i ebris de frustració, es proposen 
deixar de malgastar les seves joves vi-
des. Altres propostes, com La cena del 
rey Baltasar, van dividir la sala, entre 
apassionats fans i detractors. Així és 
i ha de ser FiraTàrrega. Un amplíssim 
menú per a tots els gustos. H

‘La partida’, que  
uneix futbol i dansa; 
‘Wasted’ i Dorrance 
Dance, entre els èxits

La Setmana acaba amb 
èxit de vendes i públic 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

Malgrat que la pluja ha acompanyat 
bona part de la trajectòria d’aquesta 
edició, la Setmana del Llibre en Ca-
talà va tancar ahir les portes certi-
ficant un increment de vendes i de 
públic participant en els actes. A fal-
ta de la xifres definitives d’afluència 
i facturació que es faran públiques 
dijous que ve, dia 17 de setembre,  

els organitzadors es basen en el fet 
que el dimecres passat, dia 9 de se-
tembre, en l’equador de la Setmana, 
els expositors ja havien efectuat les 
mateixes vendes que en la totalitat 
de l’edició de l’any 2014. Montse Ay-
ats, presidenta de la Setmana en les 
seves tres últimes edicions, va desta-
car el paper de la fira en la tasca de 
consolidar «una edició normal en 
un país normal». H 
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