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

/TALLERS/
Taller d’interpretació en l’espai públic a càrrec d’Ernesto Collado
i Piero Steiner adreçat als alumnes de les escoles internacionals
convidades, als alumnes de centres universitaris espanyols dedicats a la
formació teatral i als professionals de les arts de carrer. Places limitades.

PRE/PARA WEEK és

una setmana d’activitat
relacionada amb la pedagogia i la difusió de les arts de
carrer, incardinada dins la branca formativa de FiraTàrrega.
Una setmana oberta a la ciutadania i també als professionals, en la qual ens
podrem acostar a les arts de carrer des de noves perspectives, buscant
la complicitat de nous públics i reflexionant sobre els processos que
acompanyen les creacions escèniques concebudes per a l’espai públic.

#Artsdecarrer #FiraTàrrega #Formació #Reflexió #Difusió
#Noustalents #Nouspúblics #Workshop

31 MAR – 5 ABR > de 10 a 14h a l’Espai Mercat (Pl. de les Nacions).
Matrícula: 40 EUR. Inscripcions a info@firatarrega.com. El dissabte 5
ABR (12h) es mostrarà el resultat del treball dels talleristes (Pl. Nacions)
Ernesto Collado és actor i creador vinculat a l’escena contemporània barcelonina.
Des de la seva actual residència empordanesa dirigeix el centre Cèl·lula (i fins al
2011 el festival MAPA).
Piero Steiner és actor i director. Ha participat en diferents projectes amb Los Los,
El Tricicle, Escarlata Circus, Teatre de Guerrilla, Mal Pelo o la Fundació Collado Van Hoestenberghe, entre altres.

Introducció a les arts de carrer Taller pràctic extraescolar a càrrec de
Montse Colomé i Jordi Vidal, adreçat a nens entre 10 i 12 anys.
31 MAR – 5 ABR > de 18 a 20h a l’Espai Mercat de Tàrrega. Activitat
gratuïta, prèvia inscripció als centres escolars. El dissabte 5 ABR (10h)
es farà la darrera sessió oberta a la participació de pares i públic.
Montse Colomé és coreògrafa independent i membre fundadora de La Caldera.
Diplomada en Dansa per l´Institut del Teatre de Barcelona. Ha treballat en teatre,
òpera, grans esdeveniments i televisió.
Jordi Vidal és llicenciat en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre. La seva feina
com actor l’ha combinada amb la d’ajudant de direcció de Montse Colomé en
espectacles de caràcter social i participatiu.
Amb la col·laboració de CEIP Àngel Guimerà, CEIP Jacint Verdaguer, CEIP Maria
Mercè Marçal, Col·legi Sant Josep i Escola Pia de Tàrrega

/ALTRES ACTIVITATS/

/EXPOSICIÓ/
Llegir les arts de carrer. Exposició del fons bibliogràfic relacionat
amb les arts de carrer disponible a la Biblioteca de Tàrrega.
31 MAR > 20h Inauguració de l’exposició al hall principal de la biblioteca
i presentació de la nova Secció especialitzada en Arts de Carrer a la
Biblioteca Comarcal Tàrrega. Activitat gratuïta.

/PONÈNCIA/
Les arts de carrer a Catalunya: mites i modernitat, a càrrec de Mercè
Saumell i Pera Tantiñá
1 ABR > 19:30h LLOC: Biblioteca comarcal Urgell . Activitat gratuïta
Mercè Saumell és professora de l’Institut del Teatre, adscrita al departament de
Teoria i Història de les Arts Escèniques.
Pera Tantiñá és membre de la Fura dels Baus des de la seva fundació el 1979.

/DOCUMENTAL/
Sessió de cinema i arts de carrer. Projecció de dos documentals
relacionats amb les arts de carrer.
- Tàrrega món paral·lel (Júlia Girós, Marc Garcia, Adrià Martí, Pol Picas,
David Galindo i Nina Solà) Durada: 30’
- Exit through the gift shop (Bansky) Durada: 87’

Deriva Mussol. Vols caminar per una Tàrrega que no has vist mai?
Què hi ha de nou en allò que creiem conèixer? Què s’amaga darrere la
vida quotidiana dels nostres carrers? Quins mons travessen els marges
de la ciutat que dia a dia ens veu córrer d’un cantó cap a l’altre? Caminar
la ciutat és obrir la porta perquè ens passin coses, és viure l’aventura
d’allò que no esperes, investigar allò que se’ns resisteix a fer-se visible.
Deriva Mussol és una proposta de caminada creativa i nocturna per la
ciutat, però també és una oportunitat per generar i compartir processos
d’aprenentatge. És un moviment constant d’idees i una construcció
conjunta de propostes col·laboratives, una experiència en relació al
territori i una porta oberta a la creació de vincles i accions futures.
Activitat guiada per Eva Marichalar i Jordi Lafon.
4 ABR > 22h Deriva Nocturna Sortida Pl. St. Antoni. Durada aproximada:
180’.
Per participar en aquesta activitat cal anar ben calçat, ben abrigat i
portar beure (i opcionalment menjar) i una llanterna.
Eva Marichalar és artista pedagoga i professora del Departament de Didàctica de
les Arts i les Ciències de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de
la Universitat de Vic.
Jordi Lafon és artista visual, professor de Creació Artística i Participació a la
Universitat de Vic i també del Taller Mural de L’Escola d’Art i Superior de Disseny
de Vic.

Més informació
www.derivamussol.com
www.vimeo.com/derivamussol

3 ABR > 20h Local Social de l’Ateneu. Entrada gratuïta.
Amb la col·laboració de

/ASSAJOS OBERTS/
PROGRAMA SUPORT CREACIÓ

Yo soy mi mujer, a càrrec de Los Hermanos Kray
És un espectacle basat en el projecte de Rosa Carbonell, alumna de la
1a edició del Màster FiraTàrrega de Creació en Arts de Carrer. Basat en
una història real i en el llibre de Doug Wright que va merèixer el Premi
Pulitzer 2004, 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.
5 ABR > 16:30h Yo soy mi mujer
> 19:30h Yo soy mi mujer
LLOC: Cal Trepat. Aforament limitat. Reserva d’entrades al tel. 973 310 854
Constructivo, a càrrec de la Fundación Collado - Van Hoestenberghe
i Piero Steiner.
Constructivo és un manifest abrandat contra l’esterilitat de l’arquitectura
moderna i una crítica i una imaginativa visió de la nostra societat i dels
edificis que l’haurien d’albergar. Una performance de Piero Steiner i
Ernesto Collado en la qual dos paletes il·lustrats conviden el públic a
repensar algunes qüestions universals mentre 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.

CALENDARI D’ACTIVITATS PRE/PARA WEEK
Dilluns, 31 de març 2014
10h Taller d’interpretació en l’espai públic (Espai Mercat)
18h Taller Introducció a les arts de carrer (Espai Mercat)
20h Inauguració Exposició ‘Llegir les arts de carrer’ (Biblioteca)
Dimarts, 1 d’abril 2014
10h Taller d’interpretació en l’espai públic
18h Taller Introducció a les arts de carrer
19.30h Ponència ‘Les arts de carrer a Catalunya’ (Biblioteca)
Dimecres, 2 d’abril 2014
10h Taller d’interpretació en l’espai públic
18h Taller Introducció a les arts de carrer
Dijous, 3 d’abril 2014
10h Taller d’interpretació en l’espai públic
18h Taller Introducció a les arts de carrer
20h Sessió de cinema i arts de carrer (Local social de l’Ateneu)
Divendres, 4 d’abril 2014
10h Taller d’interpretació en l’espai públic
11h Jornada ‘L’ensenyament de les Arts de Carrer’ (Cal Trepat)
18h Taller Introducció a les arts de carrer
22h Deriva Nocturna (Punt de trobada: Pl. Sant Antoni)

5 ABR > 18:00h Constructivo
LLOC: Pl. de St. Antoni. Aforament limitat. Reserva d’entrades al tel. 973 310 854

/JORNADA PROFESSIONAL/
L’ensenyament de les Arts de Carrer. Jornada professional adreçada
a pedagogs i responsables de formació i centrada en la pedagogia de
les arts de carrer a casa nostra.
4 ABR > 11 – 18h Cal Trepat, Tàrrega. Activitat restringida a professionals.
Podeu seguir-la a través de Twitter amb l’etiqueta #carrerformació o bé
en streaming a través del canal livestream.com/firatarrega

Dissabte, 5 d’abril 2014
10h Presentació final de Taller Introducció a les Arts de Carrer (Pl. Nacions)
12h Presentació final de Taller Interpretació Arts de Carrer (Pl. Nacions)
16.30h Assaig obert de Yo soy mi mujer de Los Hermanos Kray (Cal Trepat)
18h Assaig obert de Constructivo Fundación Collado - Van Hoestenberghe
i Piero Steiner (Pl. de St. Antoni)
19.30h Assaig obert de Yo soy mi mujer de Los Hermanos Kray (Cal Trepat)

