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FiraTàrrega, camp per córrer
LAU DELGADO VILANOVA
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P
er causes més que conegudes, la Fira ha redefi-
nit l’edició d’enguany [en el moment de tancar 
aquesta edició] amb la voluntat de ser fidel a 
la seva missió i atenent les necessitats dels tres 

pilars que sustenten aquest singular projecte: els ciu-
tadans, el sector i el territori. Tres principis o més ben 
dit, finalitats, que han acompanyat els gairebé quaranta 
anys de la Fira de forma diferent en funció dels contex-
tos canviants que s’han anat succeint en aquestes dè-
cades. Després d’aquest exitós trajecte liderat pels di-
ferents equips de treball de la Fira i de la complicitat 
del territori i del sector de les arts escèniques –d’aquí 
i d’arreu– ens trobem davant d’un moment clau, prelu-
di de canvis que s’intueixen, però que no es defineixen 
amb claredat. Un moment d’interregne com ha assegu-
rat algun sociòleg tristament desaparegut on es dibuixa 
la necessitat de canviar la perspectiva amb què mirem 
allò que fem per seguir fent tot allò que pensem que 
s’ha de fer. Fruit d’aquesta situació i de la conjuntura ac-
tual –pandèmica– en la qual ens movem en aquests mo-
ments, sembla prudent fer una anàlisi sobre què podem 
fer a partir d’ara, més que no pas sobre allò que hem fet 
per arribar fins aquí. Per aquest motiu, i en resposta a la 
proposta d’aquest article, proposo al lector/a un exerci-
ci d’imaginació d’allò que encara podem fer a l’hora de 
treure el màxim profit d’un esdeveniment com és la Fira 
per al territori que l’ha generat i l’ha fet créixer.

Abans, però, d’iniciar aquest exercici, és just i neces-
sari saber on som ara mateix respecte a la relació de la 
Fira i el seu entorn.  

a) FiraTàrrega és un actiu que té un impacte en l’ecosis-
tema cultural del territori. La Fira ha dotat el ciutadà del 
territori d’un “gust” cultural basat en un delicat equilibri 
entre l’emoció i el coneixement que de ben segur ha ca-
talitzat moltes iniciatives culturals amb el pas dels anys. 
De la mateixa manera, la Fira també s’ha nodrit de la ini-
ciativa, del talent i la complicitat del territori per desen-
volupar-se. No és d’estranyar, doncs, la vitalitat cultural 
de ciutats com Tàrrega o la proliferació d’agents actius 
del món de les arts escèniques presents als territoris llei-
datans (el pes de les associacions i companyies sectorials 
en són un exemple clar). Enguany, seguirà mantenint la 
relació amb el territori a través de dues noves modalitats: 
el Circuit Nòmada i el Programa Hivernem que se sumen 
al Projecte de Suport a la Creació. 

b) FiraTàrrega és una activitat que genera riquesa 
econòmica en el territori. Ja sigui per la seva capacitat 
d’atracció de públic, d’interès comunicatiu o sectorial 
(a través de La Llotja de professionals), la Fira genera 

múltiples vies de negoci de forma directa o indirecta al 
territori.    

c) FiraTàrrega és una eina de promoció del territori. El 
prestigi de la Fira en l’àmbit nacional i internacional ha 
estat i és un actiu a l’hora d’ubicar i promoure les virtuts 
d’un territori que sovint ha de patir les vicissituds del 
centralisme comunicatiu.

Fins aquí els aspectes coneguts, debatuts i analitzats 
en múltiples ocasions. Endinsem-nos, doncs, en allò que 
podem fer per enfortir la relació entre uns i altres.   

El primer que hauríem de saber per fer aquest exerci-
ci d’imaginació és saber què vol el territori i, en funció 
d’aquesta resposta, intentar ser-ne còmplice tantes vega-
des com sigui possible. Com que aquesta resposta no la 
tenim nosaltres ara mateix (o només la tenim de forma 
parcial), tan sols podem especular sobre com pensem que 
li podem ser útils, ja que és a través d’aquest intercanvi 
d’ajudes o complicitats que es generen les  identitats co-
munes. Identitats que no parteixen d’un tu o un jo, sinó 
d’un nosaltres... D’allò que hem aconseguit fer junts. 

Partint d’aquesta premissa, observem quatre realitats 
de la Fira que poden ser útils per al territori (esmer-
çant-t’hi els esforços pertinents).  

1) La comunitat de la Fira. La Fira disposa d’una co-
munitat de persones connectades a la seva activitat no 
gens menyspreable. Persones que tenen un interès clar 
per les activitats que proposem i pel fet que ho fem on 
ho fem. Es tracta d’un gruix de població interessada en 
el tipus d’experiència que ofereix la Fira, entesa com un 
conjunt d’activitats en una localització determinada. No 
és difícil pensar que aquesta comunitat pot estar interes-
sada en experiències similars presents al territori o per 
parts de l’experiència de la Fira que se succeeixen molt a 
prop de forma constant. Parlem d’altres ofertes culturals, 
gastronòmiques o presencials. El creixement imminent 
de l’ús de la gestió de dades i de la Intel·ligència Artificial 
(IA) facilitaran els anys vinents que moltes comunitats de 
“consumidors” es traslladin amb facilitat d’una activitat a 
una altra mitjançant sistemes predictius. Diferents agents 
del territori tenen una oportunitat de fer valdre la seva 
essència i els seus serveis si són capaços de cooperar amb 
la Fira en aquest àmbit. 

2) Serveis sectorials. Ja fa anys que la Fira ofereix di-
ferents tipus de serveis o vies de cooperació al sector de 
les arts escèniques ja sigui posant a disposició el coneixe-
ment del seu equip de treball, oferint espais de residèn-
cies, impartint graus de formació o promovent processos 
d’experimentació i recerca. De fet, la Fira en si mateix ja 
és un servei a l’abast del sector. El que ha canviat actual-
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ment són les necessitats sectorials. A causa de l’increment 
dels costos de vida i de treball a les grans urbs (una ten-
dència que no sembla canviar) i de la gran mobilitat que 
implica el sector de les arts escèniques (aquest fet sí que 
pot variar en context pandèmic) alguns indicadors apun-
ten que una part important de la via de supervivència del 
sector passa per ubicar la seva activitat en espais que els 
facin més competitius, intentant reduir costos estructu-
rals (de treball i de vida). Aquest fet obre un ventall de 
possibilitats per als agents que viuen del talent, la creació 
o de la gestió d’ambdós, ja sigui oferint espais de treball 
i/o emmagatzematge, programes vinculats a la formació 
i reciclatge de l’activitat (en l’àmbit artístic i de la gestió) 
o serveis de derivats de l’activitat (promovent eficiències 
en l’àmbit tècnic i tecnològic). En tractar-se d’un sector 
que té un ADN clarament no digital, el territori on es 
despleguen aquestes activitats té un rol cabdal.      

3) Arts aplicades. De forma intermitent, la Fira ha anat 
desplegant projectes que dotaven sectors socials deter-
minats dels beneficis procedents de l’activitat escènica o 
cultural. En moltes ocasions, aquests projectes han par-
tit de l’àmbit artístic, no del social. Ens trobem en unes 
circumstàncies favorables per tal de girar la truita i que 
sigui l’àmbit de les arts i la Fira els que escoltem els agents 
socials. L’essència de la nostra activitat té contrastats efec-
tes secundaris positius si els processos són clars. L’acti-
vitat cultural i escènica en particular pot ajudar a trobar 
solucions en àmbits comunitaris (resolució de conflictes, 
destrucció d’estereotips, millora de l’autoestima comu-
nitària, combatre la soledat, millora de la comunicació 
institucional, etc.), personals (participar en processos de 
curació de mals psicològics i físics) o educatives (ajudar a 
millorar processos d’aprenentatge de tota la comunitat). 
En aquest cas, cal un apropament entre institucions per 
veure la Fira com un soci útil per afrontar certs reptes 
presents i imminents.  

4) El Hub (i els seus múltiples usos). FiraTàrrega és un 
Hub internacional de les arts escèniques. Gràcies a la 
bona feina feta, en aquests moments la Fira té una alta 
capacitat d’atracció de professionals sectorials de dife-
rents parts del món, així com manté una comunicació 
estable amb associacions i plataformes de l’àmbit estatal 
i europeu. Sense anar més lluny, enguany, la Fira formarà 
part d’un nou projecte europeu –(UN) COMMON SPA-
CES, de la Plataforma IN SITU–, amb prop d’una trentena 
de ciutats europees, de les quals Tàrrega és la més petita. 
Aquesta via de relació que té la Fira cap a l’exterior ha 
de poder ser “explotable” pel territori mitjançant la di-
versificació. És interessant que els agents de proximitat 
que tenen una activitat amb necessitats de contacte, im-
portació o exportació (sigui cultural o no) sàpiguen amb 
quins territoris es relacionarà la Fira els anys que venen 
i busquin la manera d’unir esforços.   

Aquestes són algunes de les accions de la FiraTàrrega 
que en més o menys mesura –en funció de múltiples con-
dicionants– tenen capacitat de ser repensades o evoluci-
onades per millorar la cooperació amb el territori, però 
de ben segur que n’hi ha més. Tot es basa, però, a seguir 
enfortint un diàleg on totes les parts s’entenguin i no so-
breposin les seves necessitats i interessos amb la volun-
tat de crear un projecte comú, fruit d’aquesta identitat 
compartida que nasqué fa prop de quaranta anys quan 
un alcalde i un grup de ciutadans i ciutadanes van fer una 
proposta a un conjunt d’artistes. 

S’ha fet molt trajecte des d’aquell moment, però encara 
queda molt camp per córrer. ■
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