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TÀRREGA REDACCIÓ

FiraTàrrega va tancar un acord l’any 
passat amb Fringe Madrid amb l’ob-
jectiu de consolidar-se com a ter-
ritori creatiu i donar més visibilitat 
a algunes de les companyies que 
formen part de la programació ofi-
cial del certamen de teatre de car-
rer. D’aquesta manera i per segon 
cop, tres companyies catalanes se-
ran programades a l’event madrileny 
de l’11 al 13 de juliol.

Les formacions escollides per ser 
presentades a Fringe Madrid han es-
tat Brodas Bros, Animal Religion i 
LAminimAL. Els seus espectacles es 
podran veure en el marc d’un certa-
men que es caracteritza pel caràcter 
arriscat i alternatiu de la seva pro-
gramació, així com per la presèn-
cia de gèneres diversos i per l’es-
pecial atenció a la dramatúrgia site-
specific. L’acord amb Fringe Madrid 
és una bona mostra del que Fira-
Tàrrega és avui dia: un referent del 
teatre de carrer i de l’atreviment cre-
atiu que aposta per la transversalitat 
dels seus espectacles i la diversitat 
de gèneres en la seva programació.

El grup Brodas Bros presentarà el 
seu Solo2, un duet de Pol i Lluc Frui-
tós que es podrà veure el 12 i 13 de 

juliol. L’espectacle planteja la com-
plicitat entre germans sense esta-
blir límits entre el hip-hop i la dan-
sa contemporània. Per la seva ban-
da, la companyia Animal Religion 
donarà a conèixer Indomador l’11 i 
12 de juliol, un “bestiari” que aposta 
pel risc constant i que mostra la for-
ça incontrolable que tots tenim dins 
i que ens connecta amb la nostra 
part animal més profunda. La dar-
rera de les agrupacions programa-
des és LAminimAL, que presentarà 
La supervivencia de las luciérnagas 
els dies 11, 12 i 13 de juliol. La fun-
ció és una invitació a pensar sobre 
el lloc que ocupa el teatre a la soci-
etat i és fruit de la col·laboració de 
FiraTàrrega, Grec Festival i Tempo-
rada Alta.

A més, dues companyies progra-
mades a Fringe Madrid visitaran Fi-
raTàrrega la segona setmana de se-
tembre: Los Moñekos i Draft.Inn.

Suport als programadors

Per altra banda, La Diputació de 
Lleida torna a posar en marxa una 
acció de suport als programadors de 
les comarques lleidatanes per im-
pulsar la contractació escènica pro-
fessional a la demarcació durant Fi-
raTàrrega 2014.

Després de l’èxit d’aquesta inicia-
tiva en la seva primera edició, la Di-
putació de Lleida i FiraTàrrega unei-
xen de nou esforços per impulsar 
l’acció per tal que els diversos ajun-
taments coneguin més a fons l’oferta 
escènica a nivell general i la lleidata-
na en particular. Amb aquesta acció, 
la corporació es farà càrrec del cost 
de les acreditacions dels programa-
dors municipals que s’adhereixin a 
aquesta iniciativa abans del 5 de se-
tembre, amb l’objectiu que puguin 
accedir als espais que la Fira posa a 
disposició dels professionals i que la 
quota no sigui un impediment.

COL·LABORACIÓ / DE L’11 AL 13 DE JULIOL

Tres companyies de FiraTàrrega 
participaran al Fringe Madrid
]  Els conjunts teatrals que actuaran      

al certamen madrileny són Brodas   
Bros, Animal Religion i LAminimAL

]  La Diputació de Lleida posa en marxa 
una acció de suport als programadors 
per impulsar la contractació escènica

L’espectacle ‘Solo2’ del grup Brodas Bros planteja la complicitat entre germans a través del hip-hop i la dansa
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GUIA DE SERVEIS

Empresa Logística Multinacional 
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Carretillero y 

Controller idioma 
Búlgaro

Carretillero
Para operaciones logísticas.
Tiempo parcial o por horas.

Controller idioma Búlgaro:
Para gestionar transportes y 

hacer seguimento de conductores y 
vehículos.
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Interesados:
Enviar CV con foto al 

candidats14@gmail.com
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