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LABORATORIS DE CREACIÓ
Apartat que representa la secció R+D+I de FiraTàrrega, amb espectacles
que assumeixen una dosi important de risc.
ABAST ELÀSTIC
A.U.R.A. (Ahora Usted Recibirá Algo)

PROGRAMA DE SUPORT A LA CREACIÓ 2015
Suport a la Creació és el programa de FiraTàrrega
que fomenta la creativitat escènica i la producció
d’espectacles de carrer i en espais no convencionals.
Estableix un pla de residències artístiques que contempla
tres línies d’actuació (Laboratoris de Creació, Residències
artístiques i Coproduccions transnacionals) i ofereix a
la ciutadania la possibilitat d’assistir als processos de
creació de diversos espectacles, en base a una sèrie
d’assajos oberts durant els mesos de primavera i estiu.

A.U.R.A és un esdeveniment coreogràfic que necessita del públic per existir.
Amb el pretext de llegir l’aura i d’oferir una sessió pseudoterapèutica, els
mestres de cerimònia situen els espectadors sota el focus. Un espectacle
de teatre-dansa, una instal·lació basada en l’enregistrament digital de tot
el que succeeix en directe i el resultat de la manipulació en temps real
d’aquest enregistrament. Un ritual lúdic, divertit i participatiu que transita
des de la creença cap a la crítica, des del cinisme adult cap a la fascinació
més infantil.
Assaig obert: dimecres, 6 de maig Hora: 21h Lloc: Pl. dels Comediants
Públic: Tots els públics
CARLA ROVIRA
Most of all, you’ve got to hide it from the chikcs
Partint de les preguntes «Què amaguem als nens?» i «Què és allò que no
els volem mostrar?», Carla Rovira planteja un projecte que consta de dues
fases, una d’investigació i una altra de creació. La primera vol aprofundir
en la relació que estableixen els més joves amb el teatre, a partir del treball
amb un grup de nois d’entre 9 i 16 anys i amb l’objectiu enfortir els seus
vincles amb les arts interpretatives i promoure la seva participació activa
com a espectadors. En la segona part, i a partir d’aquesta investigació,
Carla Rovira presentarà una performance inspirada en la figura de Mrs.
Robinson (de la pel·lícula «El graduat»).
Assaig obert: dimecres, 5 agost Hora: 20h Punt de trobada: Pl. de St.
Antoni Públic: Tots els públics. Aforament limitat. Reserves al 973 310
854

LABORATORI DE MOVIMENT
Espectacle promogut per FiraTàrrega i El Graner
CÍA. VERO CENDOYA
La partida
Inspirada en l’univers de la pel·lícula «L’arbitro» de Paolo Zucca, aquesta
peça coreogràfica posa en diàleg la dansa contemporània i el futbol. 5
ballarines, 5 futbolistes i 1 àrbitre sobre una pista posen en evidència
les semblances i les diferències entre les dues disciplines. Una reflexió
sobre les necessitats i les prioritats de l’ésser humà. Passió i humor, força
i sensibilitat, animalitat i sofisticació es confronten en una partida en la
qual els protagonistes i els espectadors es juguen la vida sobre el terreny
de joc.
Assaig obert: divendres, 12 de juny Hora: 22h Lloc: St Eloi – Pla del
Dipòsit Públic: Tots els públics
COMPANYIA IGNÍFUGA
A house is not a home
Protegits per la foscor de la nit, dos homes observen l’interior d’una casa
des del jardí. Han de transmetre una notícia desagradable a la família. A
partir d’aquest argument, inspirat en la peça «Interior» de Maeterlinck,
l’espectacle explora com es pot capgirar l’ordre de les coses i de quina
manera ens protegim dels tombants de la vida amb la seguretat que
proporciona una llar. El treball d’aquesta jove companyia proposa anar
més enllà de la pura narrativitat, incorporant una visió política del
món i una crítica activa de l’entorn, amb l’objectiu que els espectadors
experimentin una vivència emocional i s’integrin activament en l’acció
dramàtica.

05/06/2015
22hHora: 21h Punt de trobada: Pl. de St.
Assaig obert: dissabte,
6 de juny
Antoni Públic: +18. Aforament limitat. Reserves al 973 310 854
LEIRE MESA
Twisting the balance
Artista basca formada a Anglaterra i Suècia en diverses disciplines
circenses, que ha treballat amb la companyia Nofit State Circus. Presenta
el seu segon projecte personal en col·laboració amb la reconeguda artista
visual Mireia Sallarès, experimentada en la construcció de relats a partir
de la realitat. Una peça transdisciplinar i participativa, que basteix un
discurs social en base a recercar en la violència, el poder, els records, els
somnis i els plaers que formen part de les nostres vides.
Assaig obert: dimecres, 1 de juliol Hora: 20h Punt de trobada: Pl. de St.
Antoni Públic: Tots els públics. Aforament limitat. Reserves al 973 310
854

RESIDÈNCIES ARTÍSTIQUES
Espectacles que completen el seu procés de producció en base a una
estada creativa a la ciutat de Tàrrega.

VACA 35
Ahora me doy cuenta

Després del seu pas per FiraTàrrega el 2013 amb la sorprenent adaptació
de «Les criades» de Jean Genet «Lo único que necesita una gran
actriz...», aquesta companyia mexicana retorna amb una experiència
de gastronomia escènica. Un projecte que vol agermanar records,
emocions, anècdotes i cosmovisions a partir del diàleg entre dos móns
que es troben al voltant d’una taula. Un treball de creació col·lectiva
entre Vaca 35 i TeatroDeCerca. Una experiència per als sentits però
també una gran oportunitat per aprofundir en el coneixement de la
nostra civilització.
Assaig obert: dijous, 30 de juliol Hora: 21h Lloc: Les Sitges Públic: +18
Aforament limitat. Reserves al 973 310 854

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. 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

COMPANYIA

Després de l’excel·lent acollida del seu primer projecte («El lloc», dirigit
per Jorge-Yamam Serrano), la companyia afronta la seva segona
producció basant-se en un text de la poeta, rapera i dramaturga Kate
Tempest, estrenat al Regne Unit el 2011. La història de tres amics
que, cansats d’un present confús que no és el que s’esperaven, volen
canviar el curs de les seves vides. Un espectacle site-specific, amb
direcció de Iván Morales («Sé de un lugar»), que integra el públic en
una vivència dramatúrgica molt intensa.
Assaig obert: dimarts, 30 de juny Hora: 20h Punt de trobada: Pl. de
St. Antoni Públic: +14 Aforament limitat. Reserves al 973 310 854

PRODUCCIONS TRANSNACIONALS
1 WATT
Free Watt

Amb més de 10 anys d’experiència en projectes als espais urbans,
aquesta companyia francesa ens convida a mirar el nostre entorn
quotidià amb uns altres ulls. El procés és senzill: a partir d’un lloc,
un context, un desig o d’una necessitat concrets es convida la gent
a posar-hi tota la seva atenció. L’objectiu és aprofundir, aprendre,
cercar contradiccions... Un treball que ens dóna peu a jugar, a
escoltar, a triar, a deixar-nos sorprendre. Que ens interpel·la com a
públic, com a ciutadans, com a veïns, com a comunitat que capgira la
seva quotidianitat, que aprèn a posar en dubte les evidències i que,
finalment, ens fa reflexionar sobre la veritat i sobre el coneixement.
Assaig obert: dissabte, 21 de març Hora: 17h Lloc: Pl. del Carme
Públic: Tots els públics

Amb el suport de l’Euroregió
Pirineus-Mediterrània, en el marc del
projecte “CARRER - Circuits de les
Arts del Carrer Euroregionals”

PÚBLIC

21/03/2015

17h

Assaig obert 1 Watt

Pl. del Carme

Tots els públics

06/05/2015

21h

Assaig obert Abast Elàstic

Pl. dels
Comediants

Tots els públics

Convocatòria
a Pl. de St. Antoni

+18. Aforament
limitat. Reserves al
973 310 854

Sant Eloi – Pla del
Dipòsit

Tots els públics

Convocatòria
a Pl. de St. Antoni

+14. Aforament
limitat. Reserves al
973 310 854

Assaig obert
05/06/201521h 22h

06/06/2015

Cia. Ignífuga

12/06/2015

22h

Assaig obert Vero Cendoya

30/06/2015

20h

Assaig obert

01/07/2015

20h

Assaig obert Leire Mesa

Convocatòria
a Pl. de St. Antoni

Tots els públics.
Aforament limitat.
Reserves al 973 310
854

30/07/2015

21h

Assaig obert Vaca 35

Les Sitges. Av.
De Balaguer s/n

+18. Aforament
limitat. Reserves al
973 310 854

05/08/2015

20h

Assaig obert Carla Rovira

Convocatòria
a Pl. de St. Antoni

Tots els públics.
Aforament limitat.
Reserves al 973 310
854

Íntims
Produccions

Totes les activitats tenen lloc a Tàrrega i són gratuïtes. Per assistir als espectacles
amb aforament limitat cal formalitzar la reserva al telèfon indicat.

ÍNTIMS PRODUCCIONS
Wasted

LLOC

I si vols fer un mos...

LLAR
RETA DAR!
R
I GUA

