Divendres 9 de juliol, 22 h

RIGOLETTO
Espectacle inaugural
Cor, Orquestra i Ball de l’Òpera de Tarragona
Amb Àngel Òdena i Sabina Puértolas
Direcció artística: Llorenç Corbella
Direcció musical: Oliver Diaz
Producció: Ajuntament de Tarragona
Preu: 38 i 32 €

Rigoletto és una òpera en tres actes amb música de Giuseppe Verdi i llibret de
Francesco Maria Piave basada en l’obra teatral Le Roi s’amuse, de Victor Hugo.
Serà la primera òpera produïda íntegrament a Tarragona i serà l’espectacle
inaugural del Festival d’Estiu. Comptarà amb 11 solistes, amb veus destacades
del gènere com ara Àngel Odena, Sábina Puértolas, Antonio Gandía, Simón
Orfila, Roger Padulles, i les tarragonines Carolina Fajardo i Mireia Tarrago, entre
d’altres. Amb motiu de la producció de Rigoletto s’ha creat el Cor de l’òpera de
Tarragona, l’Orquestra de l’Òpera de Tarragona i el Cos de Ball de l’Òpera de
Tarragona.
Rigoletto serà un gran espectacle amb 50 músics, 24 figurants i cos de ball, 80
vestits, 24 cantaires, 11 solistes, 28 components de l’equip tècnic i artístic i
1500 quilos d’escenografia, omplint gairebé 300 metres quadrats d’escenari.

Dimecres 14 de juliol, 21.30 h

FANGORIA
Preu: 35 €

Fangoria llança el seu nou disc Extrapolacions i dues respostes 2001-2019 amb
dos temes totalment nous i tretze versions espectaculars. En aquest concert el
grup interpretarà tot el repertori inclòs en el seu nou disc, que no es repetirà en
la seva posterior gira.
Format per Alaska i Nacho Canut, va sorgir després de la desaparició d'Alaska i
Dinarama, l’any 1989. Des de llavors, el duo no ha deixat de treballar, com
mostren els deu àlbums d'estudi que tenen publicats
Enllaç vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=jIIrky6eMMk&t=1s
Web:
https://www.fangoriaoficial.com/

Dijous 15 de juliol, 21.30 h

PACO IBANEZ
Preu: 34 i 28 €

50 anys després del seu icònic concert a l'Olympia de París, Paco Ibáñez,
convertit en llegenda viva i punt de referència per a diverses generacions,
oferirà un viatge per les cançons d'aquell moment històric i les enllaçarà amb
les seves noves composicions. Els seus temes ens transportaran a un espai
d'amor, llibertat i dignitat, alhora que de resistència davant la injustícia, la
violència i l'horror, un espai que reivindica l'humanisme enfront de la barbàrie
del segle XXI.
Paco Ibáñez simbolitza milers i milers de vides, les de totes les generacions que
han lluitat, i les que segueixen lluitant, i que tot ho han sacrificat per les seves
idees. Amb motiu d'aquesta celebració es reeditarà el doble àlbum gravat en
directe del concert.
Clip:
http://www.aflordetiempo.com/conciertos
Pàgina Web:
http://www.aflordetiempo.com/

Dijous 22 de juliol, 21.30 h

DIEGO EL CIGALA
Preu: 38 i 32 €

Després d’haver publicat 12 discos i amb 25 anys de carrera a les seves
espatlles, Diego el Cigala va presentar el 2020 Cigala canta a México, un
homenatge a Mèxic amb músiques conegudes i que van creuar totes les
fronteres des de fa més de 70 anys. Un recull que inclou cançons com Bésame
mucho (Consol Velazquez), La llorona o Si tu me dices ven (Alfredo Gil).
Sempre des del seu flamenc i la seva llatinitat, Diego El Cigala s’atreveix amb el
repte d’honrar el mestissatge com ningú sap fer del flamenc amb Mèxic.
Fusiona el bolero i la ranxera des del cante hispánico que no entén de fronteres
o límits.
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=PYwvyevh32g&t=1s
Web:
https://www.elcigala.com/

Dissabte 24 de juliol, 21.30 h

BUHOS
Preu: 18 €

Teràpia col·lectiva és el primer espectacle per a teatres de Buhos, un dels grans

grups d'èxit del panorama musical del país. Buhos es reinventen i presenten
una obra musical inèdita que convida a un procés de treball interior i d'evolució
personal. Un mètode curatiu de l’ànima a través de la sàtira, la reflexió, la
crítica sense embuts i, sobretot, l’humor.
Un espectacle catàrtic, on els flamants i esperats nous temes de Buhos i els
seus grans èxits prenen noves dimensions sota la direcció, mestratge i sovoire
faire únics d’Albert Pla. Ideal per a tothom que sent que vivim temps grisos,
Buhos comparteixen vivències a tot color amb la vocació de fer d’aquest
tractament un d’infal·lible per a la felicitat, a més d’assistir en exclusiva a la
preestrena del seu nou disc El dia de la Victòria.
Enllaç vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=BLVSxukC8js
Web:
https://buhosrock.com/es/

Dijous 29 de juliol, 19 h

I FESTIVAL DE MUSIQUES URBANES
Amb Lildami, 31 FAM, Jazzwoman, Dj Hello Sasy, La Blondie, Flashy Ice Cream,
Lauren Nine i la DJ Awwz
Preu: 19 €
Tarragona acull el seu primer Festival de Músiques Urbanes, amb un cartell de
luxe format per algunes de les veus més rellevants de l’escena underground.
L’encapçalen noms com els catalans Lildami i 31FAM, amb la presentació dels
seus respectius nous àlbums, i la valenciana Jazzwoman, guanyadora del Premi
Enderrock 2021 al millor àlbum de música urbana pel disc Maléfica.
El concert també comptarà amb la participació de les artistes DJ Hello Sasy,
coneguda per les seves sessions de reggaeton, dembow i ball funk; La Blondie,
una artista revelació que aposta fort per l’experimentació de diversos sons i
gèneres musicals; així com el grup Flashy Ice Cream, una de les primeres
formacions en fer-se un nom dins del panorama del trap en català, i el duo
format per la cantant Lauren Nine i la DJ AWWZ.

Divendres 30 de juliol

ELS40 TARRAGONA POP

Sara Roy , Portobello, Víctor de la Torre (Dj Els40 Catalunya)
Organitza: Cadena Ser
Gratuït. Invitacions a partir de juliol a www.los40.com i www.sertarragona.com
ELS40 aterren al Festival d’estiu de Tarragona. La cita serà el proper 30 de juliol
al Camp de Mart, amb els concerts de Sara Roy i Porto Bello. Des de la
Catalunya Central i amb una col.lecció d’11 cançons potents i atrevides, escrites
des del cor i inspirades en el mar, Sara Roy, donarà a conèixer en directe el seu
àlbum debut i per altra banda, els Porto Bello, la formació liderada per Tonet
Blázquez, desplegaran tota la seva energia amb un repertori en viu en el que no
deixen mai indiferent a ningú. La traca final la posarà un dels nostres dj’s, el
Víctor de la Torre, que serà l’encarregat de punxar els números 1 més potents
de l’emissora musical líder a Tarragona, en una posada en escena espectacular
amb ELS40 on Tour.

Diumenge 1 d’agost, 20 h

CONCERT DE LA BANDA UNIO
MUSICAL AMB MARTA MATHEU
Preus:
General: 15 €
Menors de 25 anys i majors de 65 anys 12 €
Membres de l’associació: 10 €

Marta Mathéu, una de les sopranos amb més projecció del país, torna al seu
territori en aquest nou projecte. En aquesta ocasió, la Banda Unió Musical de
Tarragona l’acompanyarà en una bonica vetllada de sarsuela. La Marta i la
BUMT s’alien per a oferir als espectadors una gran varietat d’obres, entre les
quals es troben els temes més coneguts d’aquest popular gènere musical.
Divuit anys després de tocar conjuntament al Palau de la Música, la BUMT i la
Marta
Mathéu es retrobaran per reivindicar la bellesa d’aquest gènere líric, que de ben
segur serà del gust de tots els públics.

Dissabte 7 d’agost, 21.30 h

CASTELVINES & MONTESES
Preu: 24 €

Després de poder gaudir de Lehman Trilogy la passada temporada al Teatre
Tarragona, arriba ara Castelvines & Monteses. Una autèntica festa de teatre,
que posa el vers de Lope, la història de Bandello, el joc de la versió de Rojas
Zorrilla, el vol de Shakespeare i l'acidesa de Quevedo al servei d'un espectacle
ple d'humor, joc, música, màgia, acrobàcia, clown i ball. 13 actrius i actors que
abracen els versos de Lope de Vega, que enamoren amb el seu talent actoral,
el seu domini del cos, del cant i dels instruments amb què s'ambienten en
temps real les peripècies de Julia i Roselo, Celia i María, Dorotea i Anselmo.
Un espectacle per a tota la família que acosta, sobretot al jove espectador, al
teatre del segle d'or. Senyores i senyors, la comèdia musical està servida.
Enllaç vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=-zxDD-Ftz-Q
Web:
http://barcopirata.org/castelvines-y-monteses

I TAMBE AL CAMP DE MART
SANT MAGI 2021

Del 12 al 15 d’agost

LA iMAGInada
L’espai per a la llibertat d’expressió organitzat pel col·lectiu La iMAGInada arriba
ja a la tretzena edició. Durant aquests quatre dies podreu experimentar una
varietat de sensacions amb els actes programats per a tots els públics. Aquest
projecte autogestionat és possible gràcies a la feina de centenars de persones
voluntàries.
www.laimaginada.cat

16 d’agost, 21.30 h

SOPA DE CABRA: 30 ANYS BEN ENDINS
Preu: 30 € + despeses de gestió

Ben endins és l’emblemàtic àlbum en directe que Sopa de Cabra va enregistrar
a la sala Zeleste de Barcelona (l’actual Razzmatazz) i que contenia els grans
èxits de la seva primera etapa.
Tres dècades més tard, Ben endins ha esdevingut el disc més venut de la
història del rock català, amb més de 100.000 unitats adquirides. Un disc en què
podem trobar els primers èxits dels gironins, com ara Si et quedes amb mi, El
boig de la ciutat, L’Empordà o Mai trobaràs.
Ara, Sopa de Cabra vol recuperar aquest moment amb una gira commemorativa
en què repassarà en un nou directe una gran part d’aquest disc i també les
cançons de l’últim treball discogràfic que han publicat, La gran onada (2020).
Tampoc no hi faltaran els grans èxits que els han dut a ser considerats una de
les grans bandes musicals del país.

17 d’agost, 21.30 h

MIKI NUNEZ: TOUR ICEBERG
Preu: 30 € + despeses de gestió

El cantant terrassenc ens presenta el segon àlbum, Iceberg un nou treball
discogràfic en el qual ha estat treballant diversos mesos. Al concert de tall poprock, Miki Núñez cantarà les seves cançons optimistes i enèrgiques, amb certes
reminiscències a mítics grups dels 2000 i repassarà els èxits del seu primer
treball Amuza.

22 d’agost

MINIPOP SANT MAGI

El Minipop torna enguany amb un format diferent però el mateix esperit de
sempre: música i cultura contemporània per tots els públics en un espai pensat
per compartir experiències. Petits i grans podran gaudir junts d'un concert
d'estiu memorable amb un cartell que combina artistes coneguts i noves
descobertes musicals dins d'un lloc emblemàtic de la ciutat als peus de la
muralla romana. Tot plegat acompanyat de propostes complementàries molt
variades i una instal·lació cuidada fins a l'últim detall que porta segell 100%
Minipop.
www.minipop.cat

VENDA D’ENTRADES
A partir del 29 d’abril
 SOPA DE CABRA I MIKI NÚÑEZ (latracaevents.com)

A partir del 5 de maig
 RIGOLETTO (entrades.tarragona.cat) i Taquilles Teatre Tarragona

A partir del 7 de maig
 Resta espectacles FESTIVAL D’ESTIU a (entrades.tarragona.cat) i
Taquilles Teatre Tarragona

Properament
 MINIPOP (www.minipop.cat)
 LA iMAGInada (www.laimaginada.cat)

XARXES SOCIALS
Twitter @tgncultura
Youtube @TGNcultura
Instagram @tarragona_cat
Facebook @tarragona.cat

Teatres.tarragona.cat

