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FiraTàrrega ja ha venut més de
4.200 entrades i ha exhaurit les
localitats de 18 sessions
Aquest dijous 7 de setembre, l'espectacle inaugural crearà un diàleg entre art i
ciència i es visualitzarà durant 40 hores seguides a la plaça Major del municipi

Aquest dijous 7 de setembre comença la FiraTàrrega 2017 | ACN

FiraTàrrega https://www.firatarrega.cat)
(
ja ha venut 4.264 entrades anticipades per als
espectacles de pagament de l'edició d'aquest 2017, amb 18 passis on ja s'han exhaurit les
localitats. Una mostra de la vivesa del certamen, que començarà aquest dijous 7 de setembre a la
capital de l'Urgell i s'allargarà fins al diumenge 10 de setembre, en quatre dies en què l'art del
teatre de carrer serà l'ànima del municipi.
Segons detalla l'organització, a dia d'avui la Fira compta amb 848 professionals de 479 entitats.
L'edició d'enguany mostra xifres notables: 476 artistes acreditats, amb 364 procedents de
Catalunya, 65 de l'estat espanyol i 46 d'internacionals; un total de 52 companyies que oferiran
261 passis dels seus espectacles, dels quals 129 seran gratuïts i 132 de pagament; i 23 espais
d'actuació que sumen 35.000 metres quadrats d'ocupació escènica i 80.000 metres quadrats
d'espais i serveis.
Peça inaugural sobre les fronteres de l'art i la ciència
Aquest dijous 7 de setembre tindrà lloc l'acció inaugural urGENTestimar
(https://www.firatarrega.cat/urgent-estimar) de l'artista Ada Vilaró i el científic Josep Perelló. La
proposta es visualitzarà durant 40 hores seguides a la plaça Major de Tàrrega els dies 7 i 8 de
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setembre, amb diferents accions i diferents rituals -menjar, dormir, caminar, córrer, observar,
compartir- que comptaran amb la participació de diferents col·lectius de la ciutat.
D'altra banda, la peça també implica un procés de ciència ciutadana compartit amb totes les
persones que vulguin interactuar a través d'un grup de conversa col·lectiva que formularà
preguntes i dilemes sobre la teva relació amb els altres, la salut, el futur, l'habitatge i molts altres
temes. Una obra que vol "despertar la urgència d'estimar i de mirar qui tens davant", segons
detallen els creadors.
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