
 
Produccions artístiques al programa oficial  
de FiraTàrrega 2013: 
 
► Compañía Nacional de Teatro, Carnada 

Dia 6 12:00; 20:00 
Poli. Municipal A 

 

► La Máquina de Esquilo, La Máquina de Esquilo 
Dia 6 17:30 Dia 7 17:30 Dia 8 19:00 
Pl. Nacions 

 

► Teatro de Ciertos Habitantes, Todavía... siempre 
Dia 7 22:30 Dia 8 12:00 
Teatre Ateneu 

 

► Teatro Línea de Sombra, Baños Roma 
Dia 6 23:00 Dia 7 21:00 Dia 8 17:00 
Poli. Municipal B 

 

► Vaca 35, Lo único que necesita una gran actriz, es una 
       gran obra y las ganas de triunfar 
 

       Dia 6 12:00; 22:30 Dia 7 18:00; 21:00 Dia 8 12:00; 18:00 
       Safareig 
 

► Workshop: Centro Universitario de Teatro (UNAM), Instituto  
       Nacional de las Bellas Artes i FiraTàrrega, Verdades como puños 

Dia 6 19:00 Dia 7 19:00 Dia 8 18:00  
E. Moritz 
 

El FOCUS MEXICÀ està obert a tots els professionals acreditats a FiraTàrrega 2013. 
Si voleu participar al col∙loqui, envieu un email a pro@firatarrega.com per tal de fer 
la vostra reserva. Places limitades. 

La llengua vehicular del col∙loqui és el castellà.  

www.firatarrega.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

      
 

      
 
  ► Mèxic a FiraTàrrega: Panorama de Correspondències 

Col∙loqui entre figures destacades de la cultura Mexicana actual amb els 
professionals d’arts escèniques participants a FiraTàrrega, amb la 
voluntat de donar a conéixer els aspectes més rellevants i únics de les 
arts escèniques Mexicanes i ser, al mateix temps, una jornada especial 
de trobada d’experts i intercanvi d’idees. 

 

► Una selecció de 5 produccions artístiques mexicanes i un 
workshop al programa oficial. 

 

 
          
 

FOCUS MEXICÀ  
A FIRATÀRREGA  

 

5 - 8 Setembre 2013 
 



                                                    
MÈXIC A FIRATÀRREGA: PANORAMA DE CORRESPONDÈNCIES 

Dijous 5 setembre 2013 -  Auditori PRO a La Llotja, Tàrrega 
 

15h. Benvinguda de l’alcaldessa de Tàrrega, presentació de la jornada i de les 
institucions culturals de Mèxic. 
 

15.10h. EL TEATRE MEXICÀ ACTUAL 
Una mirada breu i precisa al panorama actual del teatre a Mèxic. 

  
Ponent Sr. Mario Espinosa, és director d’escena, promotor cultural i pròfug de 
l’economia. Actualment, és director del Centro Universitario de Teatro de la 
UNAM. 

 
3 TAULES DE DEBAT - CERCLES DE TROBADA 
 

15.35h.  
a 16.15h. 
 

ARTS ESCÈNIQUES COM A EINES DE COHESIÓ SOCIAL 
Les manifestacions artístiques més valuoses i importants al món corresponen 
als fets que trastoquen una societat, a l’ésser humà, al creador. La violència a 
Mèxic ha provocat una ruptura significativa en el teixit social i els creadors han 
enfrontat aquest context des de la seva trinxera i reflexió, d’on han sorgit 
grans propostes escèniques que de la mateixa manera han tocat i qüestionat a 
l’espectador mexicà com a l’estranger. 
Creadors mexicans compartiran l’experiència de construir una ficció a partir de 
la realitat i la seva cruesa; així com de parlar sobre la pertinència d’aquests 
discursos en l’actualitat del país i dels llenguatges escènics que propicien  la 
identificació amb l’espectador - societat. 
 

Sra. Bárbara Colio, dramaturga mexicana. Membre del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Premi Nacional de Dramatúrgia 2009 de Mèxic per l’obra 
Cuerdas. Autora de Carnada, representada per la Compañía Nacional de 
Teatro a FiraTàrrega 2013. 
 

Sr. Jorge Vargas, director d’escena i director de la cia. Teatro Línea de Sombra. 
Director artístic i coordinador de Transversales. 
 

Sr. Gabriel Yépez, és Màster en investigació teatral (Études théâtrales, 
Recherche. Especialité théâtre et arts du specatcle) de la Universitat Sorbonne 
Nouvelle, Paris III, França. És conseller editorial de la revista teatral Paso de 
Gato. Prepara actualment la publicació Terapia teatral. Prácticas teatrales en 
acompañamientos terapéuticos editada per Libros de Godot/INBA.  
 

16.15h. Pausa 
 

 
16.25h.  
a 17.05h. 

 
DRAMATÚRGIA PER A  JOVES I PROGRAMA DE TEATRE ESCOLAR  
Exposició sobre el desenvolupament, exploració i mercat de la dramatúrgia mexicana 
i produccions enfocades al públic jove. També es parlarà sobre la importància, com a 
model de producció i repercussió social, del Programa Nacional de Teatro Escolar que 
realitza l’Instituto Nacional de Bellas Artes, des de fa dècades obtenint grans 
resultats.  
 

Sr. Alberto Lomnitz, director fundador, des de fa 18 anys, de la reconeguda 
companyia mexicana de teatre de sords, Seña y Verbo. Director d’escena, dramaturg, 
docent, dissenyador escenogràfic i eventualment, actor.  
 

Sr. Juan Meliá, artista visual, acadèmic i gestor cultural. És President del Comité 
Intergubernamental del Fondo de Ayudas per a las Artes Escénicas Iberoamericanas, 
IBERESCENA. Des de 2009 és Coordinador Nacional del Instituto Nacional de Bellas 
Artes de México.  
 

Sra. Mónica Juárez, es Subdirectora del  Programa de Teatro Escolar de l’Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura. Dissenya estratègies per a la formació de nous 
públics, la producció d’obres teatrals dirigides a nens i joves. Coordina festivals, 
tallers i mostres teatrals en el si de les comunitats escolars. 
 

17.05h. Pausa 
 

17:15h. 
a 17.55h.  
 

ACTUALITAT CREATIVA A MÈXIC 
Col∙loqui amb alguns noms clau de la generació d’artistes mexicans que s’estan 
convertint en habituals de les grans programacions internacionals. Una manera 
heterogènia d’entendre i presentar el fet escènic, tot i que sempre singular, amb 
molta personalitat. Exemples més i menys convencionals, encara que sempre de 
qualitat inqüestionable. 
 

Sr. Damián Cervantes, és Co-Fundador i Director Artístic; Vaca 35 Teatro en Grupo, 
Becari del FONCA, Jóvenes Creadores (Direcció Escènica) 2012-2013. 
 

Sr. Richard Viqueira, director d’escena. Integrant de la cia. Kraken Teatro. Director de 
Carnada de la Compañía Nacional de Teatro (Mèxic) que es presenta a FiraTàrrega. 
 

Sr. Claudio Valdés Kuri, és un prestigiós director mexicà, reconegut com un dels 
artistes llatinoamericans amb més presència internacional. Funda i dirigeix la seva 
pròpia companyia Teatro de Ciertos Habitantes. Les seves obres han estat 
presentades amb èxit en els cinc continents. 
 

   17.55h.  Clausura, a càrrec del Sr. Jordi Duran, director artístic de FiraTàrrega. 
 


