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La 35 edició de FiraTàrrega ha acabat amb tots els propòsits assolits. Jordi Duran, el director
artístic, que fa uns dies ja avançava a Teatralnet en una entrevista amb l'Albert Martí que "aquest
any ja vaig amb la intenció de passar-m'ho molt molt bé.", s'ha presentat a la roda de premsa de
valoració aparentment més tranquil que altres vegades. "Primer que res vull dir que aquesta
trobada té continuïtat a la primera roda de premsa, on parlàvem de illusió. El resultat és que ha
estat una experiència molt forta i que l'hem compartit. Hem fet un programa estructurat per
seccions, hem aconsellat itineraris i això fa que es vegi cada cop més hi ha un equilibri que
treballem. Hem fet espectacles per a tots els públics a 25 espais, els espectadors han vingut en
família, a la nit Aquesta mena de fer fa trencar barreres. Crec que FiraTàrrega ha trencat
definitivament la quarta paret."

Després d'aquesta benvinguda tan illusionada, han vingut les xifres que, tot i no ser definitives,
sembla que acabaran molt bé. Pel que fa a la part artística, durant quatre dies, Tàrrega ha acollit
54 companyies. De la programació oficial, la meitat dels espectacles es presentaven per primera
vegada, i s'han pogut veure 30 estrenes (un 54% de la programació oficial). Hi ha hagut molta
autoria catalana, però el Programa de Suport a la Creació de FiraTàrrega s'ha eixamplat més que
mai cap a Mèxic o Argentina, amb coproduccions nascudes a FiraTàrrega com ara Cuando todos
pensaban que habíamos desaparecido, trobada entre la companyia Vaca 35 i Teatro de Cerca.
També hi ha hagut una àmplia representació de països europeus, sobretot França, Itàlia i altres
procedències europees. Demà us parlarem d'alguns d'aquets espectacles que ens queden
pendents per a aquesta tarda.

LES XIFRES MÉS TÈCNIQUES

Oriol Martí, director executiu de la Fira, ens ha exposat les altres xifres, les que es fan una mica
guiats per la intuïció, ja que encara falta tota una tarda-nit perquè es tanqui definitivament. "Espero
que d'aquí a un parell de dies, quan ja tinguem dades reals, coincideixin amb aquestes que fem
ara en calent", ha dit. Segons Martí "fent una observació orgànica ha estat una bona Fira, sense
incidències i sense problemes de pluja." També ha posat èmfasi en la percepció del públic: "El
millor que pot passar és que el públic parli de teatre, no de problemes tècnics o climàtics, que posi
tota la atenció en el que està veient als escenaris i al carrer. Crec que ho hem aconseguit!"

Pel que fa a la Llotja "han passat moltes coses. Cada dia s'enceten centenars de converses; les
companyies saben coses dels programadors i ells saben l'opinió de la gent. La Llotja és molt
important perquè és on hi ha físicament el Mercat, i FiraTàrrega és un Mercat. Ens donen suport
per fomentar-ho." L'assistència de professionals ha estat més alta que mai (un total de 909
professionals de 535 entitats (120 més que l'any passat). D'aquests, 523 són catalans, 117 de la
resta de l'estat i 269 internacionals. "Això és degut a que aquest any FiraTàrrega ha acollit el
FreshStreet #1, una trobada internacional de reconegut prestigi." La Llotja ha acollit 55 expositors i
34 activitats, reunions i presentacions professionals.

Aquest any la Fira preveu arribar en el dia d'avui a les 13.000 localitats ocupades, el que
significarà un 85% d'ocupació i (un 5% més respecte l'any passat). La venda anticipada ha tingut
una crescuda important: al voltant d'un 30%: "És el resultat d'una campanya de comunicació ben
feta."



En arribar al torn de preguntes, un company ha cridat l'atenció sobre la percepció que tenim tots
en general, que enguany hi havia menys volum de gent al carrer. Per a Carles Duran, això no és
degut a que hi hagi menys públic sinó a la manera de treballar l'organització: "Hi ha hagut un
treball previ d'oxigenació. Ens hem autoimposat que es pugui caminar el dissabte sense aquelles
engúnies dels anys 80. Hem fet una descentralització important dels espectacles, de manera que
tothom pugui sentir-se còmode, que sigui una Fira amable i humana."

Situen l'ocupació al voltant de 147.000 espectadors, amb un error possible de 3.000 per amunt o
per avall, "que és una mica el que hi ha cada any". Ha puntualitzat que això ho demostra que, tot i
no haver tanta gent al carrer, tots els espais d'exhibició i també els de restauració i bars, estaven a
vessar. El càmping, baròmetre oficial dels assistents a la Fira, ha allotjat 3.198 persones.

UNA MIRADA RÀPIDA ALS ESPECTACLES

Alguns dels muntatges més aplaudits i que han exhaurit entrades han estat, precisament, els que
han passat en algun moment del seu procés creatiu a Tàrrega als programes de suport a la
creació, com és el cas de Wasted d'Íntims Produccions, No tenemos título , de Leire Mesa o
Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido, dels mexicans Vaca 35 i Teatro de Cerca.

La Fira d'aquest any ha dedicat una especial atenció a les arts visuals, amb propostes com
l'espectacle performàtic A.U.R.A. d'Abast Elàstic, la installació El bosc de van der Graff de Xevi
Bayona; una performance dins d'un cotxe Crudo Ingente, de Nacho Vilar Producciones; el
recorregut per Tàrrega proposat per Deriva Mussol, titulat #relleus o bé els jocs de Théâtre de la
Toupine i Itinerània. Presents, de Quim Moya, ha estat un projecte que ha empaperat les parets de
la ciutat. També és exemple d'aquest focus l'espectacle inaugural, Compra'm d'Insectotròpics, una
proposta arriscada que plantejava als espectadors de Tàrrega una reflexió sobre la societat de
consum. Un espectacle de live-cinema que mostrava en una gran pantalla allò que passava
simultàniament a l'escenari. FiraTàrrega ha acompanyat Insectotròpics al llarg del seu procés
creatiu.

FIRATÀRREGA PER A TOTHOM

La Fira té la vocació fer partícips els veïns de la capital de l'Urgell en la seva activitat. Ho illustren
espectacles com No tenemos título, de Leire Mesa, amb la collaboració d'un collectiu local; o
l'espectacle de Carla Rovira, Most of all, you've got to hide it from the chicks que ha comptat amb
la participació de nens de la ciutat.

La Fira ha mantingut enguany els dos pols de programació que en la passada edició es van
estrenar amb èxit: Ondara Park, una secció dedicada al públic familiar i festiu, que ha comptat amb
una gran afluència de públic, i Urban Nation, durant les nits de divendres i dissabte. A la Plaça de
les Nacions s'han succeït diversos ballarins de dansa urbana, acompanyats pel live painting de
Quim Moya. Entre les propostes que integraven Urban Nation destaca la presència d'Ousmane
Omari Wiles, que ha vingut a FiraTàrrega gràcies a la collaboració amb el SummerStage de Nova
York.

FiraTàrrega ha registrat una alta xifra de professionals: un total de 909 professionals de 535
entitats. D'aquests, 523 són catalans, 117 de la resta de l'estat i 269 internacionals. La Llotja ha
acollit un total de 55 expositors i 34 activitats, reunions i presentacions professionals.

FiraTàrrega era ja una cita imprescindible en l'àmbit de les arts escèniques del nostre país.
Després de liderar el FreshStreet, amb agents clau de les arts de carrer de tot Europa, FiraTàrrega
es pot considerar avui epicentre de les arts de carrer a nivell europeu.


