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Hem parlat amb Jordi Duran, 
director artístic de FiraTàrrega, 
sobre la pròxima edició 
d’aquesta mostra internacional 
de teatre al carrer, que se 
celebra entre l’11 i el 13 de 
setembre a la capital de l’Urgell.

60 espectacles en quatre 
dies... Com es pot gaudir de la 
ra sense tornar se oig

Hi ha un antídot claríssim, i és 
er s de les eines que la ra 

posa a l’abast del públic. Hi ha 
les diferents seccions, els dotze 
itineraris recomanats i els 
vermuts escènics, una nova 
iniciativa per parlar sobre els 
espectacles mentre es fa 
l’aperitiu. Pot ser un bon lloc per 
acabar de decidir què veure.

uines no etats tro arem
La FiraTàrrega cada any és una 
novetat. El que destacaria 
d’aquesta edició són les peces 
que es fusionen i juguen amb 
els espais de la ciutat, com les 
propostes de la companyia 
Ignífuga, Carla Rovira o Vero 
Cendoya, entre d’altres.

Per què aposteu per la fusió de 
di ersos llenguatges art stics
Les arts al carrer són ja per elles 
mateixes una disciplina híbrida. 
A més, actualment els artistes 
s’atreveixen amb més 
llenguatges diferents, tenen una 
manera més desacomplexada 
d’expressar-se.

na ra de teatre al carrer s 
un format poc usual. 
L’art de carrer és com una 
sacsejada, et mou el cap, el 
cor... és un forma d’expressió 
on la participació del públic és 
part essencial de l’espectacle. 
És un format poc usual però no 
poc present. Dins de la 
Plataforma d’Arts de Carrer hi 

AFEGITS DE QUALITAT

ESPORTS DE RISC
És l’itinerari artístic recomanat per a 
tots aquells que busqueu emocions 

fortes. Si us va un rotllo més tranquil, 
teniu onze propostes més on escollir. 

N’hi ha per a tots els gustos!

VERMUTS ESCÈNICS
Si teniu ganes de dir la vostra sobre 
els espectacles de la programació 

o voleu saber què us recomanen els 
experts, apunteu-vos a les tertúlies 

mentre feu l’aperitiu.

ira rrega s un lloc per inspirar se 
Cerveses oritz patrocina la ra de les arts escèniques al carrer més rellevant de 
Catalunya. Apunteu-vos la cita i gaudiu de quatre dies d’espectacles

ha setze espais que programen 
espectacles al carrer per tot 
Catalunya. Això demostra  que 
aquesta disciplina té un circuit i 
un públic.

uè s el res  treet 
És el primer Seminari Europeu 
per al Desenvolupament de les 
Arts de Carrer, que organitzem 
amb la xarxa europea 
Circostrada, i aplegarà a 
Barcelona 240 operadors. 
L’objectiu és re exionar sobre 
què són les arts al carrer i 
posaran els fonaments pel que 
han de ser en el futur.

rrega s un trampol  per a la 
difusió internacional de les 
compan ies catalanes
És molt més que un trampolí. És 
un espai de contacte, un lloc per 
inspirar-se. La ra és un lloc de 
compra-venda però és molt més 
que un supermercat. És un lloc 
on es comparteix, un xoc de 
creativitat molt intens.

Com aconseguiu atreure el 
p lic familiar  
No muntar un apartat exclusiu 
per a nens. El que fem és 
integrar! El 77% de les peces 
que es programen són per a tots 
els públics.

Quin consell donaries a algú 
que isita la ra per primer cop
Que es prepari una mica: que 
visiti la web i miri el programa. 
Que vingui ben equipat: calçat 
còmode i jaqueta; i sobretot, 
que un cop sigui a Tàrrega es 
deixi portar...Com espectador li 
recomanaria l’itinerari Esports 
de risc. Em va la marxa! 

FiraTàrrega es fa del divendres 
 al diumenge . 

www. ratarrega.cat  
www.moritz.cat


