
SUPORT A LA CREACIÓ 2014

Suport a la Creació és un programa de FiraTàrrega 

que té l’objectiu de fomentar la creativitat escènica 

i la producció d’espectacles de carrer i en espais no 

convencionals. Estableix un pla de residències artísti-

ques que contempla tres línies d’actuació (Laboratoris 

de Creació, Residències artístiques i Coproduccions 

transnacionals) i que ofereix a la ciutadania la possibi-

litat d’assistir als processos de creació de diversos es-

pectacles, en base a una sèrie d’assajos oberts i altres 

activitats relacionades a la ciutat de Tàrrega durant els 

mesos de primavera i estiu.

LABORATORIS DE CREACIÓ
Apartat que representa la secció R+D+I de FiraTàrrega, amb espectacles 
que assumeixen una dosi important de risc.

 AMANTIS
Som

Experiència escènica generada a partir del treball amb discapacitats 
psíquics i físics de l’Associació Alba de Tàrrega d’aquesta companyia que 
treballa des de la interdisciplinarietat amb col·lectius locals. Moviment, 
acció, imatge i art visual són alguns dels elements que integren aquesta 
proposta que vol parlar, des de la quotidianitat, de l’amor, de la condició 
humana, de fronteres i de ponts. Un relat de la fragilitat que es nodreix 
de l’ahir, celebra el present i qüestiona el futur. Una estona de vida 
especial compartida en circumstàncies insòlites. Espectacle coproduït 
per FiraTàrrega, Escena Poblenou i Itineràncies.

Assaig obert dimecres, 18 de juny. Hora 19:00h. Punt de trobada Plaça 
Sant Antoni. Aforament limitat. Públic +14. No recomanat a persones 
amb la mobilitat reduïda.

 LAMINIMAL
Hacer que suene una flor: la supervivència de las luciérnagas

Nou persones estan immerses en la foscor de la seva soledat. Els 
espectadors són convidats a fer un recorregut des del passat fins a 
l’actualitat, a conèixer diferents perspectives d’una mateixa història, a 
viure diferents realitats de la mateixa societat. Un relat de supervivències 
que transcorre entre les llums i les ombres. Una trobada amb el nostre 
passat recent que posa al descobert la nostra llum interior per adaptar-
nos als canvis. Amb la col·laboració de la Sala Beckett.

Assaig obert dimecres, 18 de juny. Hora 21:00h. Espai Les Sitges. 
Aforament limitat. Públic +14.

LABORATORI DE MOVIMENT
Espectacle promogut per FiraTàrrega i El Graner

 ANIMAL RELIGION
Chicken legs

Us imagineu una experiència única de circ i moviment que té lloc en 
una granja? Sis animals vibren, es mouen, volen i ballen en combinació 
amb la música electrònica. Els integrants d’aquesta companyia afirmen 
que no creuen en l’ésser humà, sinó en la bèstia que habita i controla 
el seu interior. Espectacle coproduït per FiraTàrrega i El Graner, amb la 
col·laboració del Teatre Municipal d’Olot i Subtopia (Suècia). 

Programa patrocinat per

FIRATÀRREGA Pl. St. Antoni 1 25300 Tàrrega Tel. 973 310 854 info@firatarrega.com

També ens trobareu a les xarxes socials

www.firatarrega.com  
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RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Espectacles que completen el seu procés de producció en base a una 

estada creativa a la ciutat de Tàrrega.

 co.LABse
Mesa para 2

Vivència teatral i culinària esbojarrada, de caràcter coral i coreogràfic, 
dirigida per Sergi Estebanell, que se submergeix en la poesia i el detall 
que es pot crear en espais íntims i en la bogeria i la improvisació 
que sorgeix jugant amb la vida del carrer. Espectacle coproduït per 
FiraTàrrega, Festival Internacional de Vila-real, Festival Mirabilia 
(Itàlia) i Escena Poblenou. 

Assaig obert diumenge, 27 d’abril. Hora 13:00h. Espai Plaça Major. 
Públic Tots els Públics.

 FORADELUGAR
El rei Gaspar

Un fals rei Gaspar està recollint les cartes dels infants en un espai 
comercial. Inspirat en el llibre homònim de Gabriel Janer Manila, 
Arnau Vinós construeix aquest site specífic que explica la història 
d’un lluitador que aspira a una vida millor per a ell i la seva família. 
Una reflexió sobre la immigració que ens permetrà conèixer la vida 
amagada del seu protagonista i viure en primera persona  els seus 
pensaments, els seus sentiments, els seus records, els seus desitjos i 
els seus somnis. 

Assaig obert dimecres, 27 d’agost. Punt de trobada Plaça St. Antoni. 
Hora 21:00h. Aforament limitat. Públic +14.

 FUNDACIÓN COLLADO - VAN HOESTENBERGHE I PIERO STEINER
Constructivo

Constructivo és un manifest abrandat contra l’esterilitat de 
l’arquitectura moderna i una imaginativa i crítica visió de la nostra 
societat i dels edificis que l’haurien d’albergar. Una peça de Piero 
Steiner i Ernesto Collado en la qual dos paletes il·lustrats busquen 
respostes al buit ètic que ens rodeja amb l’ajut del seu humor delirant 
i una humanitat desbordant. Un espectacle obert a la imaginació que 
dóna pas a infinites utopies personals i col·lectives. 

Assaig obert dissabte, 5 d’abril. Hora 18:00h. Punt de trobada Plaça 
Sant Antoni. Aforament limitat. Públic +14.

 KAMCHÀTKA
Fugit

Aquest treball és la culminació de la investigació teatral que ha 
realitzat la companyia a partir dels seus anteriors espectacles. Els 
mateixos personatges, el mateix univers. El públic és citat en un lloc 
inesperat per iniciar un viatge sorprenent. Una aventura on la geografia 
de la pròpia ciutat es converteix en un laberint ple d’experiències. 
Un espectacle en moviment, una fugida plantejada com una forma 
de lluita cap a l’esperança d’un món millor. Espectacle coproduït per 
FiraTàrrega, Scènes de la Rue – Mulhouse (França) i Derrière le Hublot 
– Capdenac (França) 

Assaig obert diumenge, 9 de març. Hora 12:00h. Espai C/ Urgell, 30. 
Aforament limitat. Públic +14.

 LOS HERMANOS KRAY
Yo soy mi mujer

Espectacle de Rosa Carbonell, basat en una història real i en el llibre 
de Doug Wright que va merèixer el Premi Pulitzer 2004, que explica 
la fascinant història de Charlotte von Mahlsdorf, un transvestit que 
sobreviu a l’Alemanya nazi i al comunisme soviètic de l’Alemanya de 
l’Est. La representació està plantejada com una conversa entre la 
protagonista i el públic que ha vingut a casa seva de visita, un espai 
convertit en una veritable casa-museu plena d’objectes que parlen de 
les històries i els personatges d’aquells anys tan convulsos. Espectacle 
coproduït per FiraTàrrega i Testimoni Escènic – Cal Gras. 

Assajos oberts dissabte, 5 d’abril. Hores 16:30h i 19:30h (2 passis). 
Espai Cal Trepat. Aforament limitat. Públic +18.

PRODUCCIONS TRANSNACIONALS

 LES FILLES FÖLLEN AMB BARBARA WYSOCZANSKA
Thank you for dancing

Quatre ballarins i un músic arriben a Tàrrega. Les imatges se 
succeeixen en un viatge de dansa i de música que es construeix amb 
la participació del públic, que és qui té la presència, la mirada i la veu 
per donar instruccions als actors. L’espectador experimenta en viu la 
construcció de la peça i el funcionament del moviment coreogràfic. 
Espectacle coproduït per FiraTàrrega i Ulica International Street 
Theatre Festival de Cracòvia (Polònia), amb la col·laboració de 
Culture.pl.

Assaig obert dijous, 31 de juliol. Espai Plaça Major. Hora 20:00h. 
Públic Tots els públics.

 OBSKENÉ i TEATRO OJO
Comal

Dos mapes se superposen, el de Tàrrega i el d’un Mèxic deformat per 
l’experiència del viatge. A partir d’una sèrie de llocs, aliments, olors, 
coses, persones... experimentem allò que ens atreu i ens fascina 
d’aquest país centreamericà. Imatges arrencades de la terra mexicana i 
trasplantades a la nostra ciutat. Una vivència bidimensional de viatge i 
memòria en la qual hi desfilaran, tal vegada, conqueridors i exiliats. La 
transposició a un present fràgil i inestable que s’allunya de la nostàlgia i 
que té com a objectiu generar relacions ben vives i ben actuals. Amb el 
suport de IberEscena i amb la col·laboració del Centro de las Artes de 
San Luis Potosí (Mèxic).

Assaig obert dimecres, 27 d’agost. Punt de trobada Plaça Sant Antoni. 
Hora 19:00h. Públic +14.

ACTIVITATS RELACIONADES

 VISITA A CA L’ARTISTA: ANEM A FIRATÀRREGA

Els espectadors del Teatre de l’Escorxador de Lleida ens visiten novament 
per conèixer de primera mà els continguts del programa de Suport a 
la Creació 2014. Activitat organitzada pel Teatre de l’Escorxador de 
Lleida. Per a més info i inscripcions: teatre@paeria.cat i 973 279 356 
http://teatreescorxador.blogspot.com

ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC
DATA HORA ACTIVITAT ARTISTA LLOC PÚBLIC RECOMANAT

09/03/2014 12:00
Assaig 
obert

Kamchàtka C/ Urgell, 30
+14. Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

05/04/2014
16:30
19:30

Assajos 
oberts

Los Hermanos 
Kray

Cal Trepat
+18. Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

05/04/2014 18:00
Assaig 
obert

Fundación 
Collado – Van 

Hoestenberghe i 
Piero Steiner

Convocatòria a 
Pl. St. Antoni

+14. Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

27/04/2014 13:00
Assaig 
obert

Co.LABse Pl. Major Tots els públics

18/06/2014 19:00
Assaig 
obert

Amantis
Convocatòria a 
Pl. St. Antoni

+14. No recomanat 
a persones amb la 
mobilitat reduïda 
Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

18/06/2014 21:00
Assaig 
obert

LAminimAL Les Sitges
+14. Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

31/07/2014 20:00
Assaig 
obert

Les Filles Föllen 
+ Barbara 

Wysoczanska
Pl. Major Tots els públics

27/08/2014 19:00
Assaig 
obert

Obskené + 
Teatro Ojo

Convocatòria a 
Pl. St. Antoni

+14

27/08/2014 21:00
Assaig 
obert

foradelugar
Convocatòria a 
Pl. St. Antoni

+14. Aforament limitat. 
Reserves al 
973 310 854

 Totes les activitats tenen lloc a Tàrrega i són gratuïtes. Per assistir als espectacles 

amb aforament limitat cal formalitzar la reserva al telèfon indicat.

I si vols fer un mos...

C/ Talladell, 1 25300 Tàrrega T. 973 312 969

· MENÚ DIARI
· MENÚ FESTIU
· CUINA CASOLANA
· PIZZES ARTESANES
· GRAN CAFETERIA
· DOS MENJADORS
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