Aquest estiu,
tu poses la mirada
MÚSICA, CIRC,
DANSA, TALLERS,
CONTACONTES
I MOLT MÉS
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FESTIVAL D’ESTIU DE TARRAGONA

“Declaració Universal dels Drets Humans. 1948. ONU.
Article 27.1: Tota persona té dret a participar lliurement
en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de les arts i a
participar i a beneficiar-se del progrés científic.”

“Estatut d’autonomia de Catalunya.
Article 44.5: Els poders públics han d’emprendre les accions
necessàries per a facilitar a totes les persones l’accés a la
cultura, als béns i als serveis culturals i al patrimoni cultural,
arqueològic, històric, industrial i artístic de Catalunya.”
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EL PROGRAMA EN UN COP D’ULL

DS.25 DE JUNY · 20 h · 23/28 €
MÚSICA

BLAUMUT I ALBERT JORDÀ

DS.2 DE JULIOL · 22 h · 28 €
MÚSICA

RAFAEL AMARGO

WEST SIDE STORY

DJ.7 I DV.8 DE JULIOL · 19:30 h · GRATUÏT
CIRC

FILI BUSTERS

Organitza: Sala Zero
Entrades a: www.salazero.com

presenta la Joven Compañía Nacional de
Flamenco, amb convidats especials

& RHAPSODY IN BLUE
Albert Guinovart i Franz Schubert Filharmonia

Edat recomanada: totes les edats

DS.9 DE JULIOL · 22:30 h · GRATUÏT
MÚSICA

DV.15 DE JULIOL · 22 h · 28 €
MÚSICA

DS.16 DE JULIOL · 22 h · 18 €
MÚSICA

DC.20 I DJ.21 DE JULIOL · 19:30 h · GRATUÏT
CIRC

TRIBADE
LA SRA.TOMASA

NIT DE GÒSPEL

The Black Heritage Choir

LAS MIGAS
LAS KARAMBA

MAÑA

DV.22 DE JULIOL · 22:00 h · 11 €
MÚSICA I DANSA

DS.23 DE JULIOL · 22 h · 18 €
MÚSICA

DV.29 DE JULIOL · 22 h · 18 €
MÚSICA

DS.30 DE JULIOL · 22 h · 18 €
MÚSICA

BUMT I
COBLA REUS JOVE

MISHIMA
ISLANDIA NUNCA QUEMA

SUU
MERITXELL NEDDERMANN

MARIA ARNAL
I MARCEL BAGÉS

DS.6 D’AGOST · 22:00 h · 35 €
MÚSICA I DANSA

MAYUMANA

presenta Currents
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DV.1 DE JULIOL · 22 h · 22 €
DANSA

Venda d’entrades a:
entrades.tarragona.cat

Edat recomanada: A partir de 7 anys

PREUS I DESCOMPTES

SERVEIS I INFORMACIÓ A L’ESPECTADOR

DESCOMPTES GENERALS:

• L’accés del públic comença 1 hora abans de l’hora de cada espectacle.
• Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada.
• No es permetrà obtenir enregistraments o gravacions dels espectacles programats, ni fer
fotografies o realitzar filmacions sense autorització expressa.
• Es prega als espectadors que assegurin que el seu telèfon mòbil o altre aparells no emetran
senyals acústics que distreguin l’atenció del públic i artistes.
• L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, sempre que la causa sigui
imputable a raons alienes.
• Hi haurà servei de bar a disposició del públic una hora abans i després de cada funció.
• Reservat el dret d’admissió.

• +65: 15% de descompte.
Cal portar acreditació per adherir-se als descomptes.

• DESCOMPTE JOVE: 40% de descompte (menors de 25 anys)
Cal portar acreditació per adherir-se als descomptes.

• Carnet Jove / Carnet Tarragona Jove / Carnet Estudiant: 25% de descompte.
Cal portar acreditació per adherir-se als descomptes.

• Mobilitat reduïda: 30% de descompte (cadires de rodes).
Poseu-vos en contacte amb les taquilles del Teatre (977 23 31 49)

• Carnet discapacitat / família nombrosa / monoparental: 30% de descompte.
Cal portar acreditació per adherir-se als descomptes.

ACCESSIBILITAT
En aquesta programació continuem treballant l’accessibilitat cultural per buscar la igualtat de
condicions en la participació de totes les persones.
• Facilitant l’accés al material cultural i en formats accessibles tant al nostre web com als
materials impresos.
• Facilitant l’accés i reserva d’espais adequats per persones de mobilitat reduïda superant les
barreres arquitectòniques dels espais culturals on hi haurà les funcions programades.
• Oferint el servei de guiatge i acompanyament durant la compra dels espectacles i a l’hora
d’accedir a aquests equipaments culturals.
• I programant espectacles amb un llenguatge artístic performatiu fàcil i transparent.

APARCAMENT

• Grups o entitats: del 15 al 25%
(consulteu condicions i reserves a taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat)
Adherit al programa Apropa Cultura. / Descomptes condicionats a cada espectacle.

PACKS DE DESCOMPTE:
PACK ESTIU:
Rafael Amargo / The Black Heritage Choir (Nit de gòspel)/ Mayumana: 83 € (estalvi de 9 €)

PACK MÚSICA, 3X2:
Las Karamba + Las Migas / Islàndia Nunca Quema + Mishima / Meritxell Neddermann + Suu
/ Maria Arnal i Marcel Bagés (compra’n 3 i paga’n 2)

Els espectadors podran gaudir d’un 50% de descompte les dues
primeres hores d’aparcament al pàrquing Rambla Nova Park.
+ INFO: www.ramblanovapark.com
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PROGRAMACIÓ

VENDA D’ENTRADES
• Les 24h: entrades.tarragona.cat
•
•
•
•

A les taquilles del Teatre Tarragona · Rambla Nova, 11, 43003 Tarragona
De dimarts a dijous, d’11 a 13 h
Divendres, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h
I dues hores abans de l’espectacle, a les taquilles de l’Auditori Camp de Mart.

Telèfon de contacte
977 23 31 49
Adreça de correu electrònic
Per qualsevol consulta poden adreçar un correu a
taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat

ACCÉS MENORS DE 16 ANYS
Els menors de 16 anys només podran accedir al recinte acompanyats del seu pare, mare o
tutor legal. (Decret 112/2010 de la Generalitat de Catalunya)
Els tutors poden autoritzar un adult responsable com a acompanyant del menor de 16 anys
durant el concert o espectacle, per a això caldrà complir els següents requisits:
• L’acompanyant autoritzat ha de ser major d’edat (18 +)
• Cal omplir i imprimir l’autorització d’accés de menors per lliurar-la al recinte.
• Disponible a l’enllaç:
www.tarragona.cat/cultura/teatre-dansa-musica/teatre/informacio-i-serveis/acces-menorsde-16-anys
• Cal portar una autorització signada pel pare/mare + fotocòpia del DNI del pare/mare del
menor de 16 anys.
• Cal presentar DNI de l’adult responsable i del menor o llibre de família.
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Dissabte 25 de juny, a les 20 h Teatre Auditori Camp de Mart

BLAUMUT I ALBERT JORDÀ

MÚSICA

El proper dia 25 de juny la Sala Zero oferirà a la ciutat un seguit d’activitats
localitzades tant als jardins i l’auditori del Camp de Mart com a la mateixa
Sala Zero, per tancar una temporada molt especial i donar la benvinguda a
l’estiu tarragoní. Tindrem molta festa a l’aire lliure amb el col·lectiu responsable
del Vermouth Electrònic, així com activitats musicals per a tota la família en col·laboració amb
el Club Vinil Tarragona, per arribar al vespre i gaudir del concert d’una de les grans formacions
del pop català actual, Blaumut, que compartirà escenari amb el tarragoní Albert Jordà.
BLAUMUT
Olímpica i Primavera és l’enigmàtic títol que dona nom al cinquè disc d’estudi de Blaumut. El
grup, que tot just fa dos anys publicava 0001, ens presenta un nou àlbum amb deu cançons que
desdibuixen els límits entre la realitat i la ficció.
En un exercici artístic, i basant-se en les eines digitals que tots hem fet servir en aquests darrers
dos anys per comunicar-nos, Blaumut es planteja el repte d’enregistrar el disc per separat,
cadascun des de la intimitat de casa seva, sense un espai físic on trobar-se. La posterior mescla
dels elements ha anat a càrrec de Joel Condal, sota la producció de Xavi de la Iglesia, autor de
les cançons, i el mateix Joel Condal.
ALBERT JORDÀ
L’artista arriba aquest any amb noves sonoritats, a cavall dels seus antics treballs, però amb la
mirada posada al seu nou disc, que veurà la llum el 2023. Acompanyat de la seva inseparable
Banda del Mal Temps, el músic tarragoní deixa enrere els sintetitzadors per donar pas a un so
més elèctric, en què farà un repàs a tretze anys de carrera en solitari, desgranant les cançons
que més han sonat al llarg dels cinc àlbums que ha publicat fins ara.
Durada: 180 min
Edat recomanada: totes les edats
Preu: 23/28 € / Organitza: Sala Zero / Entrades a: www.salazero.com
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PROGRAMACIÓ
Divendres 1 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Dissabte 2 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

RAFAEL AMARGO presenta la Joven Compañía
Nacional de Flamenco, amb convidats especials
DANSA

WEST SIDE STORY
& RHAPSODY IN BLUE

Elena Mikhailova (violí)
Diego Carrasco, el Rey del Compás
Curro (Navajita Plateá)
Maloko Soto
Ane Carrasco

Leonard Bernstein: West Side Story, danses simfòniques
George Gershwin: Rhapsody in Blue
Leonard Bernstein: obertura de Candide

Rafael Amargo torna als escenaris amb el seu nou projecte A buen entendedor...
flamenco del interior, el primer espectacle de la Joven Compañía Nacional de
Flamenco, estrenat aquest març a Jerez de la Frontera i posteriorment a Sevilla,
catedrals del flamenc, que van rebre la proposta amb una gran acceptació.
En aquest espectacle no hi ha cap dramatúrgia, sinó que és una proposta explícita i
directa al cor, des d’on l’espectador pot gaudir de bon ball, bon cante i bona guitarra, i
sobretot de l’estètica audiovisual que diferencia el segell i marca del coreògraf Rafael
Amargo, director d’aquesta jove companyia.

Durada: 90 minuts
Edat recomanada: totes les edats
Preu: 22 €
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Albert Guinovart i Franz Schubert Filharmonia
MÚSICA

Albert Guinovart, piano
Franz Schubert Filharmonia
Tomàs Grau, director
L’orquestra Franz Schubert Filharmonia, el pianista Albert Guinovart i el mestre Tomàs
Grau presenten un concert dedicat a les melodies més estimades, emblemàtiques i
mítiques de Broadway.
Un vespre musical sota les estrelles on, gràcies a les famoses danses simfòniques de
West Side Story, de Leonard Bernstein, i la captivadora Rhapsody in Blue, de George
Gershwin, gaudirem de l’essència d’una música plena de ritme, color, humor i swing
interpretada per una gran orquestra simfònica i el talent d’Albert Guinovart al piano.
Durada: 90 minuts
Edat recomanada: totes les edats
Preu: 28 €
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PROGRAMACIÓ
Dijous 7 de juliol i divendres 8 de juliol, a les 19.30 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Dissabte 9 de juliol, a les 22.30 h
Teatre Auditori Camp de Mart

FILI BUSTERS

LA SRA. TOMASA I TRIBADE

CIRC

Una nova i arriscada aventura en què Mortelo & Manzani posaran en perill les seves
vides i les de tot el públic que envolti l’escenari a menys de deu metres de distància,
en un evident homenatge als temeraris de tota la vida.
Divertidíssima proposta de circ i pallasso, amb tècniques de circ (funambulisme)
i amb un aparell únic! La creació i la direcció recauen sobre un dels artistes del
circuit de carrer més carismàtics, el malagueny David Morales (Capitán Maravilla), i en
aliança amb la productora circense La Circoteca i el Festival Circada Sevilla.
Una producció de: La Circoteca
En coproducció amb: Festival Circada Sevilla
Amb el suport de: Fira Trapezi de Reus
Festival Circorts BCN
Generalitat de Catalunya (ICEC)
Durada: 50 minuts
Edat recomanada: totes les edats
Preu: gratuït

MÚSICA

LA SRA. TOMASA
La Sra.Tomasa són el grup més trencador de l’escena musical, referents d’un so i un estil totalment
innovador. Ells ofereixen una fusió d’estils desafiants on combinen sons llatinoamericans (timba,
salsa, guaguancó) amb reggae, funk, rap i les tendències més electròniques (drum’n’bass, trap,
house…). Aquesta combinació explosiva i orgànica ha aconseguit atrapar tant el públic nacional
com l’internacional.
Durant la pandèmia La Sra. Tomasa es va reinventar i va portar als cinemes de dotze ciutats
les seves live sessions amb la pel·lícula La historia se repite (Live Sessions Show). El 2021 van
acabar la seva gira amb el llistó ben alt, amb dues actuacions a Mèxic, i van arrencar el 2022
al Festival SXSW a Austin (Texas).
TRIBADE
Tres anys han sigut suficients perquè Tribade s’alcin com a reines absolutes de l’escena
barcelonina. Després d’haver debutat amb l’àlbum Las Desheredadas (2019), d’haver recorregut
grans escenaris de festivals com el Trans Musicales (Rennes), l’Eurosonic (Groningen) o el SXSW
(Texas) i d’haver aconseguit una potent legió de gent que les segueix, Tribade confirmen la
seva trajectòria ascendent i imparable amb la publicació el febrer del 2022 del seu segon
disc d’estudi, Dyke.
Amb la seva potent fórmula de rap i fusió de músiques urbanes presentaran el seu
nou disc en directe, en una gira que passarà pels millors festivals catalans, estatals
i escenaris internacionals.
Durada: 90 minuts
Edat recomanada: a partir de 14 anys / Preu: gratuït
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PROGRAMACIÓ
Divendres 15 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Dissabte 16 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

NIT DE GÒSPEL
THE BLACK HERITAGE CHOIR

LAS KARAMBA I LAS MIGAS
MÚSICA

MÚSICA

Amazing Grace. A Gospel Celebration To Aretha Franklin serà la contribució de Grans
del Gòspel al cinquanta aniversari d’un dels enregistraments que encara continua
influint en els estàndards d’interpretació de la música afroamericana. Aquesta
producció, que presentarà íntegrament les cançons del disc original i alguns hits
d’Aretha Franklin, no hauria sigut possible sense la participació apassionada dels
protagonistes d’aquesta història, The Black Heritage Choir, una selecció de cantants
de The Mississippi Mass Choir, que sota la direcció musical de Jerry Calvin Smith,
organista de la Greater Fairview Missionary Baptist Church, professor de la Universitat
Estatal de Jackson i pianista de la gran coral de l’estat de Mississipí, portaran de
tornada a Europa el so del gòspel a l’estiu i pel Nadal d’enguany.
Durada: 90 minuts
Edat recomanada: tots els públics
Preu: 28 €

LAS KARAMBA
Las Karamba és una barreja multicultural entre Veneçuela, Cuba, l’Argentina, el Panamà i
Catalunya. Una banda que dona lloc a un estil musical en què es reconeix el son, el txa-txatxa, la salsa, la timba i la música urbana, des d’una perspectiva social femenina. El grup neix
de l’empatia entre set històries de vida. Històries de migracions i herències musicals, amb la
intenció de perseguir somnis i experimentar el potencial de la sensibilitat humana.
Actualment la banda està integrada per Ahyvin Bruno (veu i güiro), Rita Baulida (timbal), Ahylin
Bruno (congues), Liviet Ojeda (baix), Natasha Arizu (teclat) i Anggie Obin (flauta).
LAS MIGAS
Poques formacions trobem al mercat musical que atresorin virtuts tan notables com les que
llueixen Las Migas, un grup format per quatre dones que fa més de divuit anys que conquereixen
escenaris nacionals i internacionals, deixant clar per què s’han convertit en tot un referent del
flamenc més femení, valent i alegre. Amb una nominació als Latin Grammy i un Premi de la
Música Independent (MIN) al millor àlbum flamenc pel seu disc Quatro, Las Migas són
una de les bandes consolidades més màgiques i internacionals.
Després d’una intensa gira mundial, Las Migas tornen amb més força que mai per
presentar el seu nou treball discogràfic, Libres. Amb el ball de Carolina, la Chispa, les
seves veus renovades, molta frescor i nous sons, Las Migas estan de festa.
Durada: 120 minuts
Edat recomanada: a partir de 14 anys
Preu: 18 €
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Dimecres 20 i dijous 21 de juliol, a les 19.30 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Divendres 22 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

MAÑA

BUMT I COBLA REUS JOVE

Maña és un espectacle sense text, directe, transparent, que des de bon principi revela
les seves intencions i objectius: la construcció d’un arc gegant amb caixes molt
pesants fent servir la mínima força possible, amb l’ajuda d’una tecnologia precària i
antiga però plena de vigència i tecnologia atemporal, emfatitzant molt el camí.

La Banda Unió Musical de Tarragona, juntament amb la Cobla Reus Jove, presenten
a la ciutat un concert amb música de compositors catalans escrita per a ambdues
formacions. A més, comptaran amb la col·laboració de l’Agrupació Sardanista
Tarragona Dansa.

La clau de l’espectacle és l’enginy i la complexitat d’interactuar amb centenars de
peces, i en què la peça més gran, de 80 kg, té la mateixa importància que la més
petita, de tot just 6 grams, fet que fa plantejar Maña com un ecosistema perfectament
establert. Maña és agenollar-te davant d’una muntanya d’obstacles i solucionar-los.

Una simbiosi artística molt especial, que fusiona la música de la Banda Unió Musical
de Tarragona amb la sonoritat autòctona del conjunt català per excel·lència: la cobla,
amb els sons genuïns de la Cobla Reus Jove i la col·laboració especial de Tarragona
Dansa tots dirigits per Jordi Masip Masip.

Fitxa artística
Idea, creació i direcció: Manolo Alcántara
Intèrprets: Manolo Alcántara i Joan Trilla

Es podran escoltar composicions dels grans mestres de la música catalana del segle
XX com Joaquim Serra, Joan Lamote de Grignon, Manel Oltra, Ricard Viladesau, Eduard
Sendra, Enric Morera, Jordi León, Juli Garreta, entre d’altres.

Durada: 60 minuts
Edat recomanada: a partir de 7 anys
Preu: Gratuït

Durada: 90 minuts
Edat recomanada: tots els públics
Preu: 11 €

CIRC
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MÚSICA I DANSA
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PROGRAMACIÓ
Dissabte 23 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Divendres 29 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

ISLANDIA NUNCA QUEMA I MISHIMA

MERITXELL NEDDERMANN I SUU

ISLANDIA NUNCA QUEMA
Formats el 2009, s’ha dit d’Islandia Nunca Quema que fan música elegant, pop-rock obstinat en
el protagonisme de les guitarres i amb la melodia com a mitjà d’expressió. La seva discografia
inclou dos singles i un LP, Applause (2014), amb el segell Philatelia Records, a més d’un casset
de versions i la participació en dos discos d’homenatge, On Fire 30: A Tribute to Galaxie 500 (A
Head Full of Wishes, 2019) i We Are Never Alone. Songs of Vic Chesnutt (No Aloha Records, 2020).
Actualment esperen l’arribada de fàbrica del seu segon LP, que edita No Aloha.
Integrants: Carles Ribas, Jordi Ximeno, Salva Miranda i Marc Volpini

MERITXELL NEDDERMANN presenta In the Backyard of the Castle
Criada en un entorn de músics i formada en les millors escoles musicals catalanes i nordamericanes, el ritme corre per les venes de Meritxell Neddermann. En el seu àlbum debut, In
the Backyard of the Castle (Halley Records, 2020), afloren la seva versatilitat i destresa amb
el piano i la veu, que arriben a destil·lar el so fins a trobar-ne un de propi, intimista i eteri,
clarament marcat per la barreja de gèneres (música clàssica, jazz, funk i indie) i l’experimentació
amb loops, pedals i vocòder. Malgrat publicar el disc el mateix dia en què s’anunciava l’estat
d’alarma, no l’ha aturada res a l’hora de presentar-lo en directe.
Components: Meritxell Neddermann: veu i teclats / Josep Munar: guitarra i teclats / Borja
Barruera: bateria / Martín Leiton: baix

MÚSICA

MISHIMA
Una pandèmia i molts, moltíssims concerts després, Mishima presenta en directe el seu nou
àlbum, L’aigua clara (TRIS, 2022). Gravat a Black Box, el santuari de Peter Deimel a Angers
(França), el grup no només insisteix en la seva aposta per la contundència sonora i la
profunditat literària sinó que la sublima. Cinc anys després d’Ara i res (2017), David Carabén
(veu i guitarra), Marc Lloret (teclats), Dani
Vega (guitarra), Xavi Caparrós (baix) i Alfons
Serra (bateria) assoleixen la plenitud amb
el seu novè disc d’estudi, el desè de la
seva carrera si hi afegim el directe Ara i
aquí (2019). La maduresa era (és)
exactament això.
Preu: 18 €

MÚSICA

SUU
Amb una personalitat desbordant, Suu és una de les cares més visibles de la nova fornada de
músics catalans del gènere neoindie i de la lluita per l’empoderament de la dona. Suu ha sabut
fer-se un lloc imprescindible en l’escena i s’ha guanyat la consideració del públic, de la crítica i
de la resta de companys, amb una gran versatilitat que li ha permès adaptar el seu espectacle
per tocar en plena pandèmia i penjar el cartell d’“Entrades exhaurides” en pràcticament
cada funció.
Enguany Suu presenta el seu nou disc “Karaoke” sobre els escenaris catalans, espanyols
i llatinoamericans.
Components: Suu: veu, guitarra i ukelele / Guillemao: bateria / Arnau Bonet: saxo
/ Miquel Cubero: guitarra i cors / Edgar Gómez: trombó / Arnau Folch: baix i cors
Durada: 150 minuts / Preu: 18 €
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Dissabte 30 de juliol, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

Dissabte 6 d’agost, a les 22 h
Teatre Auditori Camp de Mart

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉS

MAYUMANA

Tres anys i mig després de tancar la gira de presentació del seu primer treball, Maria
Arnal i Marcel Bagés presenten en directe Clamor, que, més que un disc, és un miracle.
Compost, gravat i produït entre Barcelona i Atenes conjuntament amb David Soler, no
només redimensiona el concepte de tradició sinó que l’introdueix definitivament a
l’endemà. Pop mutant que resulta d’un procés creatiu capaç de combinar la memòria
lírica de Rodoreda i Verdaguer amb les mitologies especulatives de Donna Haraway
i Ted Chiang, el ressò de Violeta Parra i Björk i la col·laboració del Kronos Quartet i
Holly Herndon.

Mayumana Currents va ser creat per al Festival de la Llum de Jerusalem i està inspirat
en la disputa històrica que van mantenir els dos empresaris i inventors Thomas Alva
Edison (creador del corrent continu) i Nikola Tesla (descobridor del corrent altern,
utilitzat fins avui dia). D’acord amb aquesta temàtica, el grup inclou sons electrònics
que, sumats a la percussió, realcen l’espectacle.

presenten Clamor
MÚSICA

El treball anterior de Maria Arnal i Marcel Bagés, 45 cerebros y 1 corazón (2017), va
rebre una dotzena de premis, entre els quals figuren quatre distincions dels Premis de
la Música Independent, i els va dur a fer una gira internacional per quatre continents.
Durada: 90 minuts
Edat recomanada: a partir de 14 anys
Preu: 18 €

presenta Currents
MÚSICA

Basat en la batalla dels corrents de finals del segle XIX, a l’escenari es presenta com
a pura dansa i percussió, un veritable viatge de dos sectors enfrontats, tots dos amb
estètiques artístiques diferents que mostren el que sembla una disputa dialogada
amb llums i sons propis.
Van aconseguir el seu objectiu d’actuar a Nova York i ja sumen gairebé 160.000
actuacions i més de 8 milions d’espectadors en més de 20 països per tot el planeta.
Des de l’any 1997 el grup, que va començar amb quatre membres i que en l’actualitat
compta amb més de 800 artistes de tots els punts del planeta, ha estat constantment
de gira.
Durada: 90 minuts
Edat recomanada: tots els públics
Preu: 35 €
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ESPAI TABACALERA
DE TARRAGONA
Entrada pel passeig Independència.
Entrada gratuïta, amb aforament limitat.
Cal fer reserva prèvia a:

entrades.tarragona.cat

Vine i endinsa’t a viure un vespre de dansa contemporània, juntament amb
la descoberta d’aquest espai. Dinamitzat per l’historiador de l’art i director
teatral Joan Rioné.

Escaneja’m i t’hi porto!
24
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PROGRAMACIÓ
Dijous 7 de juliol, a les 20.30 h
Espai Tabacalera de Tarragona / Passeig Independència

Dijous 14 de juliol, a les 20.30 h
Espai Tabacalera de Tarragona / Passeig Independència

D-PROJECT Col·lectiu Du-Entro

TERRA I AIGUA

En una obra creada durant el confinament, i per tant influenciada per la pandèmia, les ballarines
Beatriz Cubero i Matilde Casini ens ensenyen les dificultats que es viuen en la societat actual,
els enfrontaments i el procés fins a trobar-hi la solució. En aquesta peça s’experimenta el
conflicte, la contradicció i l’evolució que això engloba fins que s’és capaç de deixar-ho anar.
El duo explora tant emocionalment com corporalment, creant una combinació entre la part
física i l’espiritual. Des de la rigidesa i el treball de repetició fins a arribar a la fluïdesa i la
compenetració de les dues artistes.
Coreografia i interpretació: Beatriz Cubero i Matilde Casini.

Terra i aigua és un tribut coreogràfic a aquests elements. Una proposta que ens farà reflexionar
sobre la (des)connexió de l’ésser humà i el medi natural i la necessitat de connectar-hi.
Intèrprets: Beatriz Higueras i Alberto Ruiz.

Durada: 60 minuts

FORMICAIO La Im.perfecta Cia. Dansa
Et despertes després d’un somni del qual t’avergonyeixes, d’un somni d’aquells en què les
imatges i els pensaments se’t presenten difusos i distorsionats. I t’adones que has fet una
passejada pel teu subconscient, un espai que acabes de descobrir i que és ple d’impulsos
bloquejats i reprimits que distorsionen la teva realitat, un lloc on tres cossos conviuen com
si en fossin un de sol… On acaben els límits del cos i comencen els del cap? El meu món
oníric confon els meus desitjos o els il·lumina, tot ho envaeix, com si es tractés de formigues
dalinianes.
Coreografia i interpretació:
Júlia Miralles, Raquel Rodríguez i Paula Sánchez.

Durada: 60 minuts

TORNADO
La nostra era ens marca per la seva complexitat. En reacció, sota el dubte, els éssers humans
només s’aferren més i més a les seves certeses, encara que signifiqui (de nou) tornar-se
excessiu, irracional, gairebé desesperat. Entre les energies urbanes i la dansa
contemporània, Tornado és una traducció, en els cossos d’aquests dos intèrprets,
d’aquestes complexitats, de tots aquests matisos i subtileses que ens creuen,
tant individualment com col·lectivament.
Intèrprets: Robin Fabre i Ana Borràs.

Dijous 21 de juliol, a les 21 h
Plaça Imperial Tàrraco.

NIT DE LA DANSA AL FESTIVAL SOTA LA PALMERA.
Reserva d’entrades a:
entrades.tarragona.cat

Laboratori de lliure moviment + videodanses + DJ i dansa

Acte organitzat per la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona.
Més informació i reserves a www.tarragonajove.org/sotalapalmera.
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PROGRAMACIÓ
Dijous 28 de juliol, a les 20.30 h
Espai Tabacalera de Tarragona / Passeig Independència

Dijous 4 d’agost, a les 20.30 h
Espai Tabacalera de Tarragona / Passeig Independència

YING YANG, THE BALANCE Cia. Vols

PÁLPITOS Cia. FUSE by Messcellany

El yin i el yang: dues forces oposades que es complementen, el joc de trobar l’equilibri i la
temprança entre les forces de tot l’univers que estan en constant moviment. Què passa quan
alimentem un costat més que l’altre? Sabem trobar els moments d’harmonia en el nostre ser? A
través d’aquesta peça de dansa experimental busquem la sensatesa més pura.
Coreografia i intèrprets: Violeta Pena Bagés i Jordina Sans Hernández.

Espectacle de dansa i multimèdia que tracta sobre la percepció social de la capacitat cognitiva
i la intuïció femenina, el rebuig social del que no és comú encara que sigui alguna cosa positiva.

Durada: 60 minuts

SURCO Godai Dance Company
Als solcs s’escriuen els relats de les veus de la batalla. Aquestes veus silenciades que no van
poder ser escoltades. Aquestes esquerdes a terra amaguen la preocupació i la por pel que pugui
succeir. La preocupació pel futur, quan fa fallida el moment present. L’instint de supervivència
ens guia, però no sempre ens fa prendre les millors decisions. Potser és moment de resguardarse, cobrir-se…, protegir-se? Però això no ens fa covards, potser. El munt de terra ens cobreix
les inseguretats.
La batalla aguaita i tots formem part d’aquesta lluita, en què sentim frustració i fracàs en veure
companys malparats. Formem part d’un plural i volem combatre les nostres debilitats, fer-nos
escoltar i dir tot allò que s’ha oblidat.
Coreografia: David Serrano, Ariadna Llussà i Jimena Martínez.
Intèrprets: Jimena Martínez i Ariadna Llussà.
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Durada: 60 minuts

UN VIATGE A PARÍS Expans’Art Cia.
En un banc de l’estació una noia agafarà el tren per primer cop. Alhora, un ancià espera el tren
tranquil·lament. Avui és el primer dia de feina per a la noia. La persona gran viatjarà per primer
cop per plaer després de tota una vida treballant. Tot i això, estan esperant un tren que no
arriba. Compartiran les seves experiències, emocions i valors junts.
Coreografia: Marie-Lou Renon.
Intèrprets: Hèctor Tarro i Marie-Lou Renon.
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Activitats gratuïtes amb accés
lliure condicionat a l’aforament
de l’espai.
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PROGRAMACIÓ
DISSABTE 2 DE JULIOL

DISSABTE 9 DE JULIOL

Escaneja’m i t’hi porto!

Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça Cuba, Sant Pere i Sant Pau

Plaça García Lorca, Torreforta

D’11 a 13 h

D’11 a 13 h

CARRER DEL MAR Teatre d’objectes

LA CARPA INVISIBLE DEL SR. TRIFELLI

Al carrer del Mar no hi ha semàfors: la gent s’atura quan vol. El carrer enfila entre la fina línia de
l’aigua i una filera de cases amb gust de sol, cel i sal. Al carrer del Mar s’expliquen 730 històries
a l’any, dues per dia. Sempre les mateixes 730 històries, però no són mai iguals. El carrer del
Mar és un lloc on descobrir mil històries marineres tot passejant.
Laboratori de lletres i imatges: Relats del carrer del Mar
Exposició i taller interactiu
Els visitants primer escolten, miren, descobreixen…, i després esdevenen els narradors de les
seves pròpies històries.
A càrrec de Cia. Genovesa, Narratives Teatrals

La magnífica carpa del senyor Trifelli s’ha convertit en un autèntic laboratori experimental que
busca els futurs artistes d’aquest particular circ ambulant. Tothom està convidat a jugar en
equip. Enginyosos jocs d’equilibris cooperatius, sobre objectes voluminosos, boles, xanques…
La pròxima estrella de la pista pots ser tu!
A càrrec de Cia. La Circoteca

Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça Vermella, Sant Salvador
D’11 a 13 h

STREET ESCAPE. EL MISTERI DE SANT SALVADOR.
Un secret ha estat custodiat durant mil·lennis per una ordre desconeguda. Es diu que oculta
els orígens més ancestrals del barri de Sant Salvador i la relació que aquest lloc té amb un
dels personatges cabdals de la història de la humanitat. L’enigma resta ocult als carrers del
barri esperant que persones aventureres i enginyoses el descobreixin i facin trontollar tot el que
crèiem saber.
A càrrec de l’associació juvenil cultural Ariadna. Projecte SansaLab.
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BETU EL PALLASSO

A les 12 h.

L’espectacle d’en Betu és l’essència del pallasso propi d’Albert Vinyes, un
recull de números de creació pròpia que ha passejat per diversos escenaris,
des de carrers i petits menjadors fins a grans teatres i pistes de circ. Un conte
d’animals amb actors triats entre el públic que ens parla de l’amor amb humor,
el mític número de l’acròbata, la màgia que surt per art de màgia (o no) i el llegendari número
del monociclista que acaba amb el voluntari damunt les espatlles. Sens dubte, un espectacle
ideal per a tots els públics!
A càrrec de Cia. Albert Vinyes
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PROGRAMACIÓ
DISSABTE 9 DE JULIOL
Escaneja’m i t’hi porto!

Escaneja’m i t’hi porto!

Via Augusta, jardins al costat de la Casa de la Festa

Parc de l’Arrabassada

D’11 a 13 h

TALLER ART&FESTA
Vols venir a passar un matí divertit tot fent manualitats amb la companyia d’alguns elements
de la Casa de la Festa?
A càrrec de Namibia Coronado (@namibiacoronado)

LES ENTRET(R)ES US PRESENTEM ALLÒ
QUE VA PASSAR AL DRAC DE SANT ROC I
EL NEGRITO I LA NEGRITA
A les 12 h.

Vosaltres sabeu que els gegants, els nanos i les bèsties del Seguici de Tarragona viuen junts a
la Casa de la Festa, oi? El que no sé si sabíeu és que… són màgics! Si ens guardeu el secret, us
ho explicarem. Ei, però muts i a la gàbia!
A càrrec de les narradores Imma Pujol i Karme González
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DISSABTE 16 DE JULIOL

D’11 a 13 h

LA BANDA RECICLADA
Taller familiar

Taller familiar on podreu elaborar els vostres propis instruments (maraques, timbals, panderetes,
xiulets, etc.) a partir de materials reciclats d’ús quotidià com ara ampolles de plàstic, taps,
botons, tubs de cartró, envasos de iogurt o llaunes de conserva. Podeu portar materials i residus
que tingueu a casa o bé fer servir els que hi haurà al taller. I després podreu provar els vostres
instruments tot tocant conjuntament amb els DJs Casiotones.
A càrrec d’El Far Cooperatiu

CASIOTONES
Un viatge musical de caràcter retro a la màgia dels vuitanta amb els mítics
teclats Casio interpretant grans clàssics del tecno-pop alternatiu. Veniu amb
tota la família a ballar les versions més mogudes dels èxits actuals i d’abans.
A càrrec de Casiotones Brothers
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PROGRAMACIÓ
DISSABTE 16 DE JULIOL

DISSABTE 23 DE JULIOL

Escaneja’m i t’hi porto!

Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça Centre Cívic, Bonavista. Teatret de Bonavista

Plaça Cuba, Sant Pere i Sant Pau

D’11 a 13 h

D’11 a 13 h

CARRER DEL MAR

TALLER D’INICIACIÓ AL BALL FLAMENC

Al carrer del Mar no hi ha semàfors: la gent s’atura quan vol. El carrer enfila entre la fina línia de
l’aigua i una filera de cases amb gust de sol, cel i sal. Al carrer del Mar s’expliquen 730 històries
a l’any, dues per dia. Sempre les mateixes 730 històries, però no són mai iguals. El carrer del
Mar és un lloc on descobrir mil històries marineres tot passejant.

Vols aprendre a treballar el ritme, el compàs, la resistència física i l’amor incondicional al
flamenc, i concretament al seu ball? Vine aquest dissabte al nostre taller de flamenc, on
t’ensenyarem la postura corporal, la tècnica de braços i peus, la dissociació de parts del cos i la
coreografia. Dirigit a persones que mai hagin ballat flamenc o que vulguin millorar.
A càrrec de Flamenco Azabache

Teatre d’objectes

Laboratori de lletres i imatges: Relats del carrer del Mar
Exposició i taller interactiu
Els visitants primer escolten, miren, descobreixen…, i després esdevenen els narradors de les
seves pròpies històries.
A càrrec de Cia. Genovesa, Narratives Teatrals
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ESPECTACLE DE MÀGIA AMB MAG MANU
A les 12 h.

L’il·lusionista Manu Barea ens porta el seu espectacle de màgia familiar,
en què tant petits com grans gaudiran de la màgia en primera persona, una
màgia còmica i participativa amb què no podreu deixar d’il·lusionar-vos.
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PROGRAMACIÓ
DISSABTE 23 DE JULIOL

DISSABTE 30 DE JULIOL

Escaneja’m i t’hi porto!

Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça García Lorca, Torreforta.

Parc de l’Arrabassada

D’11 a 13 h

TALLER DE CIRC XIMPLE

D’11 a 13 h

TECNOTUBS

El taller de circ bàsic de la Cia. Passabarret no és simple: és ximple! La proposta més adaptable
de la companyia com a activitat familiar, en què grans i petits (sí, sí, junts!) poden aprendre
diferents habilitats que van del funambulisme als equilibris sobre objectes, malabars, cicles,
xanques i moltíssim més.
A càrrec de La Circoteca

(*estrena 2022)

CAPITÁN MARAVILLA

BATUCADA RECICLADA!

Espectacle
A les 12 h.

Alguna vegada t’han atacat aliens? Algun conegut teu ha estat mai desintegrat
per un meteorit gegant? Algun supermalvat ha envaït la teva petita ciutat?
No? Potser el Capitán Maravilla hi ha tingut alguna cosa a veure… Camina amb
tranquil·litat sabent que els carrers són més segurs amb la presència del Capitán Maravilla, el
superheroi que es riu del perill i el món riu amb ell! 45 minuts de superincreïble diversió que et
pot canviar la vida… o llevar-te-la (depèn del vent).
A càrrec de Capitán Maravilla Productions
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Un espectacle itinerant carregat d’intencions. Un original grup de percussió porta el seu ritme
festiu al carrer. Són ben peculiars. Els seus instruments són reciclats i els han construït amb
canonades, pots i bidons de plàstic. Fan música, sí, però també lluiten contra els residus i volen
conscienciar de la importància del reciclatge.
A càrrec de Traüt Companyia d’Espectacles

Taller familiar

Taller familiar on podreu elaborar els vostres propis instruments de
percussió a partir de materials reciclats d’ús quotidià (ampolles de plàstic,
envasos de sabó de roba, llaunes de conserva, galledes, cubells, tapes de
metall, etc.). Podeu portar materials i residus que tingueu a casa o bé utilitzar els
que hi haurà al taller. I després us convertireu en uns autèntics músics de carrer! Podreu provar
els vostres instruments tocant conjuntament amb la banda de tecnotubs. Senyores i senyors,
amb tots vosaltres, la Batucada reciclada!
A càrrec d’El Far Cooperatiu
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PROGRAMACIÓ
DISSABTE 30 DE JULIOL

DISSABTE 6 D’AGOST

Escaneja’m i t’hi porto!

Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça Centre Cívic Bonavista. Teatret de Bonavista

Via Augusta, jardins al costat de la Casa de la Festa

D’11 a 13 h

TALLER DE BOMBOLLES DE SABÓ SOLIDÀRIES
Plaça Centre Cívic Bonavista

Aprèn a fer la barreja màgica de les bombolles de sabó i envia un missatge d’esperança a tots
els nens i nenes d’Ucraïna. Cal vindre amb una ampolla d’aigua petita buida (si vols ser més
solidari, porta’n més d’una), i porta també aquells mitjons desaparellats (nets, si pot ser) que
hi ha a casa.
A càrrec de Karme González

EL CIRC ESPERANÇA.
UN CIRC SORPRENENT I INCREÏBLE!

D’11 a 13 h

TALLER ART & FESTA
Vols venir a passar un matí divertit fent manualitats amb la companyia d’alguns elements de
la Casa de la Festa?
A càrrec de Berta Artigal

ELS JARDINS DE LA FESTA
Matí de descoberta i festa! Descobrirem tots els elements que
s’amaguen a La Casa de Festa amb una gimcana popular pensada per
a tota la família.
A càrrec de Tecletes

Teatret de Bonavista / A les 12 h.

Alguna vegada t’han atacat aliens? Algun conegut teu ha estat mai desintegrat
per un meteorit gegant? Algun supermalvat ha envaït la teva petita ciutat?
No? Potser el Capitán Maravilla hi ha tingut alguna cosa a veure… Camina amb
tranquil·litat sabent que els carrers són més segurs amb la presència del Capitán Maravilla, el
superheroi que es riu del perill i el món riu amb ell! 45 minuts de superincreïble diversió que et
pot canviar la vida… o llevar-te-la (depèn del vent).
A càrrec de Capitán Maravilla Productions
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Escaneja’m i t’hi porto!

Plaça Vermella, Sant Salvador
D’11 a 13 h

STREET ESCAPE. EL MISTERI DE SANT SALVADOR
Un secret ha estat custodiat durant mil·lennis per una ordre desconeguda. Es diu que oculta
els orígens més ancestrals del barri de Sant Salvador i la relació que aquest lloc té amb un
dels personatges cabdals de la història de la humanitat. L’enigma resta ocult als carrers del
barri esperant que persones aventureres i enginyoses el descobreixin i facin trontollar tot el que
crèiem saber.
A càrrec de l’associació juvenil cultural Ariadna. Projecte SansaLab.
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www.fitt.cat
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www.tarragona.cat/cooperacio
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T 637-2022
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+ INFO:

www.tarragona.cat/EstiuTGNCultura
#EstiuTGNCultura

