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L’actuació del jove grup targarí Diga’ls-hi Inquiets, al carrer Migdia, va ser un dels encerts de la Fira pel que fa als espectacles itinerants.

X. SANTESMASSES

Diumenge, durant la presen-
tació del balanç de la Fira de
Teatre 2016, el director artís-
tic Jordi Duran va apuntar
diversos trets que permeten
situar cap on anirà el certa-
men el 2017. D’entrada, si en-
guany l’accent estava posat
en la interculturalitat, l’any
vinent l’eix temàtic serà la
participació. Duran diu:
“Buscarem noves fórmules
de connexió entre els espec-
tadors i els creadors.”

De fet, aquest 2016 ja s’ha
potenciat la participació ciu-
tadana. Un total de 203 per-
sones de Tàrrega s’han invo-
lucrat de manera activa en
un total de 8 projectes.

Un altre dels eixos de futur
estarà a explorar nous es-
pais. Enguany ja s’ha estre-
nat l’espai Zebra, l’Espai Mi-
rades i també altres indrets
com el barri de Fàtima o la
plaça d’Europa. L’alcaldessa,
Rosa M. Perelló, considera
de vital importància aquesta

recerca de nous escenaris “ja
que permeten esponjar la fi-
ra per tota la ciutat i evitar,
d’aquesta manera, aglome-
racions a la zona centre”.

Companyies locals

A nivell local, de la 36 edi-
ció de la Fira, cal destacar-ne
l’èxit aconseguit pel jove
grup de músics Diga’ls-hi In-
quiets, que van omplir de rit-
me el centre de la ciutat amb
el seu espectacle Entropia,
Entalpia i Utopia. D’altra

banda, també l’artista grafi-
ter Tope va dissenyar un
drac en evolució constant a
l’espai Urban Nation, ubicat
a la plaça de les Nacions.

D’aquesta edició, cal des-

tacar-ne de forma especial la
dedicació íntegra de la pla-
ça de les Nacions Sense Es-
tat al projecte Urban Nation:
dansa, música i pintura ur-
bana. Segons el director, Jor-
di Duran, la idea està pensa-
ada per donar millor entra-
da al públic més jove.

Durant els quatre dies, la
ciutat va donar cabuda a 263
actuacions, de 60 espectacles
de 57 companyies. D’aquests,
més de la meitat van ser es-
trenes.

X.S.

La Fira mira al 2017
Just acabada la Fira, el cervells ja remenen com es farà el 2017. De moment, sabem que el lema serà la

participació. Per altra banda, el certamen continuarà explorant noves zones de creixement i apostarà també

per donar continuïtat a l’espai Urban Nation, dedicat a la música hip-hop i pensat per als més joves

REPORTATGE
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L’espectacle de clown ‘Náufragos’ a la plaça dels Àlbers.

SEGRE TÀRREGA

L’artista local Tope, davant la seva obra per la Fira.

L’actuació de Joan Català a la plaça Major. Un projecte sobre la sexualitat al nou Espai Zebra.

X.S.SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

Escenaris: La Fira va presentar
26 espais d’actuacions
repartits per tota la ciutat. Just
el doble de fa només
una dècada.

La Llotja: FiraTàrrega va
convocar a la llotja 887
professionals pertanyents a
505 entitats.

Premi: SGAE va anunciar a
Tàrrega que dedicarà un premi
Max específic per les arts
de carrer.

Espectacles: La ciutat va
acollir 263 actuacions, de 60
espectacles de 57 companyies.
La meitat van ser estrenes.

Participació: Fins a 203
targarins s’han involucrat de
manera activa en un total de 8
projectes, a part dels grups
locals que han actuat a la Fira.

Dansa urbana a la plaça de les Nacions.

X.S.

La tendresa d’un dels espectacles espontanis de la fira.

SEGRE TÀRREGA

LA FIRA EN DADES


