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FiraTàrrega és el mercat internacional d’arts escèniques que se celebra anualment a Tàrrega
el segon cap de setmana de setembre. Aquest certamen, veritable aparador de l’actualitat
escènica professional amb un interès especial pels espectacles visuals i de carrer, s’ha
convertit en una referència ineludible per als agents que intervenen en la distribució i en la
compravenda d’espectacles, així com per al nombrosíssim públic que, amb llur entusiasme i
participació, any rere any transforma la ciutat en un autèntic territori creatiu.

Tàrrega:

un territori abonat
per a la creativitat escènica
EDUARD RIBERA
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D’ençà de 1981, any en què va néixer impulsada per la
companyia “Comediants”, i després de més d’un quart
de segle d’existència continuada, la “Fira de Teatre de
Tàrrega” ha esdevingut un dels mercats internacionals
d’arts escèniques més dinàmics d’Europa. Anualment,
el segon cap de setmana de setembre, FiraTàrrega
ofereix un espai per a l’exhibició i la compravenda
d’espectacles, a més d’un fòrum de trobada que
afavoreix el contacte, l’intercanvi i la difusió entre
professionals. Artistes, programadors teatrals,
distribuïdors, institucions... així com un públic
nombrós i molt participatiu es donen cita a Tàrrega,
per tal de mostrar o conèixer les darreres creacions de
les arts escèniques.
La programació artística de FiraTàrrega és una
oferta eclèctica, singular i molt selecta d’espectacles
on es combinen les diferents disciplines escèniques,
amb especial rellevància de les arts de carrer i els
espectacles visuals. La programació inclou espectacles
de referència, prescriptius, que permeten descobrir
tendències i creadors d’altres països. Es prioritzen els

espectacles que són primícia a l’Estat espanyol i que
no s’han programat en els principals festivals europeus
d’arts escèniques.
FiraTàrrega, amb una clara
vocació d’esdevenir un espai
professional de referència
internacional i d’exercir una
funció de lideratge a l’Estat
espanyol i en les xarxes europees
d’arts escèniques, disposa de
“La Llotja” com a espai de
trobada i d’intercanvi per als
professionals acreditats, amb el
pavelló firal d’expositors com a
centre neuràlgic de compravenda
i centre d’activitats i de debat al
voltant dels temes d’actualitat del
sector.
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FiraTàrrega es el mercado internacional de artes escénicas
que se celebra anualmente en Tàrrega el segundo fin
de semana de septiembre. Este certamen, verdadero
escaparate de la actualidad escénica profesional con un
interés especial por los espectáculos visuales y callejeros,
se ha convertido en una referencia ineludible para los
agentes que intervienen en la distribución y compraventa
de espectáculos, así como para el numerosísimo público
que, con su entusiasmo y participación, año tras año
transforma la ciudad en un auténtico territorio creativo.

septiembre, FiraTàrrega ofrece un espacio para la
exhibición y compraventa de espectáculos, además de un
foro de encuentro que favorece el contacto, el intercambio
y la difusión entre profesionales. Artistas, programadores
teatrales, distribuidores, instituciones... así como un
público numeroso y muy participativo se dan cita en
Tàrrega, a fin de mostrar o conocer las últimas creaciones
de las artes escénicas.

FiraTàrrega ofrece un espacio para la exhibición
y compraventa de espectáculos, además de un
foro de encuentro que favorece el contacto, el
intercambio y la difusión entre profesionales

La programación artística de FiraTàrrega es una oferta
ecléctica, singular y muy selecta de espectáculos donde se
combinan las distintas disciplinas escénicas, con especial
relevancia de las artes callejeras y los espectáculos visuales.
La programación incluye espectáculos de referencia,
prescriptivos, que permiten descubrir tendencias y
creadores de otros países. Se priorizan los espectáculos
que son primicia en el Estado español y que no se han
programado en los principales festivales europeos de artes
escénicas.

Desde 1981, año en que nació impulsada por la
compañía “Comediants”, y después de más de un
cuarto de siglo de existencia continuada, la “Fira de
Teatre de Tàrrega” se ha erigido en uno de los mercados
internacionales de artes escénicas más dinámicos de
Europa. Anualmente, el segundo fin de semana de

FiraTàrrega, con una clara vocación de convertirse en un
espacio profesional de referencia internacional y ejercer
una función de liderazgo en el Estado español y las redes
europeas de artes escénicas, dispone de “La Llotja” como
espacio de encuentro e intercambio para los profesionales
acreditados, con el pabellón ferial de expositores como
centro neurálgico de compraventa y centro de actividades y
debate acerca de los temas de actualidad del sector.
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