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El passat 16 d’abril es va 
presentar a la Fàbrica Moritz (és 
el segon any que en són 
patrocinadors) la nova edició del 
programa Suport a la Creació de 
Fira Tàrrega. En ell, onze 
companyies estaran 
desenvolupant durant quatre 
mesos els seus espectacles a la 
ciutat de Tàrrega amb el suport 
de la Fira. Aquestes residències 
artístiques tenen dues línies 
d’actuació: els laboratoris de 
creació i les residències creatives, 
sense oblidar els projectes de 
creació transnacional.

Els projectes seleccionats 
suposen una cinquena part de 
tota la programació de Fira 
Tàrrega 2013. Així, des d’aquests 

dies fins que comenci la fira (del 5 
al 8 de setembre) es poden veure 
assajos de les companyies oberts 
al públic. Els espectadors veuen 
de prop com es va gestant un 
espectacle, i els artistes, alhora, 
també poden testar la seva feina 
abans d’estrenar-la a la Fira.

A continuació us fem cinc 
cèntims dels projectes que han 
estat seleccionats.

D’una banda, dintre dels 
laboratoris de creació, trobem 
Bouazizi, la proposta de 
Insectotròpics, que tornen 
després de La caputxeta galàctica 
que es va poder veure a la Fira de 
l’any passat. Un espectacle que 
aposta pel mestissatge de 
llenguatges i mitjans, i que 

reflexiona sobre temes 
d’actualitat.

Macarena Recuerda Sheperd, 
fundadora de la plataforma de 
nous creadors Colectivo 
Estraperlo, aquest any porta 
Whose are those eyes? on es crea 
un relat, una pel·lícula i un còmic 
amb l’espectador com a 
protagonista. Ideal per als 
amants del gènere negre.

Pelat és el primer projecte en 
solitari de Joan Català i el trobem 
dintre dels laboratoris de 
moviment. En ell, l’artista crea 
un diàleg entre la natura i 
l’individu amb la complicitat del 
públic. És una coproducció de 
Fira Tàrrega i El Graner.

Més àmplia es la secció de 

residències artístiques. El 
director xilè Ignacio Achurra ha 
assessorat la companyia Grupo 
Carro FC en l’espectacle In forma 
pauperis, sorgit d’un taller de 
l’Institut del Teatre. Un grup de 
personatges s’enfronten a les 
forces de l’ordre després d’haver 
estat expulsats de casa.

Tàrrega- La Seca- Tàrrega
Jorge-Yamam Serrano director 
de Teatro de Cerca, guanyador 
del Premi Moritz de la passada 
edició i que el podeu veure a La 
Seca amb Que vaya bonito, 
dirigeix també El lloc, el primer 
espectacle d’Íntims Produccions. 
A partir d’un fet històric, la 
matança de jueus a Tàrrega el 
1348, es crea un relat on es 
barreja passat i present.

Ponten Pie ja són uns vells 
coneguts de Fira Tàrrega. Es van 
donar a conèixer en un laboratori 
de creació amb el seu espectacle 
Copacabana. Ara tornen amb 
Ârtica, un altra proposta gens 
convencional.

El treball de la companyia 
Otradnoie Project es basa en la 
recerca d’un llenguatge on es 
troben traces de circ, moviment, 
objectes i dispositius per crear i 
controlar el so.

El 7 de juny, Esteve Soler i Jordi 
Queralt oferiran un taller 
interactiu a la sala d’actes de la 
Biblioteca de Tàrrega basat en la 
seva obra Contra la ciutat.

Dues són les produccions 
transnacionals d’aquest any. 
C’era una volta és l’aposta de la 
companyia italiana Ondadurto 
Teatro. Hi havia una vegada un 
món màgic basat en els contes 
tradicionals i l’imaginari dels 
germans Grimm i de Hans 
Christian Andersen...

L’altra producció és Verdades 
como puños, en què Ernesto 
Collado explica l’entramat social 
que es viu actualment a Mèxic. 
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Les tripes de l’art de carrer
Fira Tàrrega engega una edició més del seu programa de Suport a la 
Creació, amb onze projectes nous i coproduccions

Esteve Soler i 
Jordi Queralt 
impartiran un 
taller interactiu 
el 7 de juny

Pelat és el primer projecte en solitari de Jordi Català.
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