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EL PROGRAMA EN UN COP D’ULL
Shakespeare i circ

Música

Divendres

Dissabte

4

8
d’octubre
20 h

de novembre

Marvel vs DC in concert

Desdèmona

35 €

14 €

Teatre

Teatre

Franz Schubert Filharmonia

Alba Sarraute & Les Ofèlies

Diumenge

Dissabte

6

22
d’octubre
20 h

,

de Ramon Madaula

de novembre
18:30 h

Quant temps em queda??,
de Marta Buchaca

24 €

24 €

Teatre

Dansa

Dissabte

Dissabte

12

29
d’octubre

Terra Baixa,

20:30 h

d’Àngel Guimerà. El Llop TV3

de novembre
20 h

Testimoni, calidoscopi en dansa
Esbart Santa Tecla

24 €

14 €

Teatre, màgia i poesia visual

Teatre

Divendres

Diumenge

18

30
d’octubre

Hai i el peix daurat
Cia. Giramàgic

Gratuït. Parc Francolí

20 h

12 h

de novembre

Una noche sin luna,

20 h

de Juan Diego Botto
24 €
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EL PROGRAMA EN UN COP D’ULL
Teatre

Òpera

Dijous

Diumenge

8

20
de novembre

Don Giovanni

18 h

de desembre
20 h

Léon a la terra dels homes
Inspirat en El petit príncep

Wolfgang Amadeus Mozart
48 € / 44 €

12 €

Teatre

Màgia

Diumenge

Divendres

11

25
de novembre

Immunitat,

20 h

de Jordi Casanovas

de desembre
18 h

Un Nadal amb el Mag LLari
16/14 € anticipada
18/16 € taquilla

24 €

Música

Música

Divendres

Dissabte

16

26
de novembre

Guitarraco

20 h

de desembre
20 h

El trencanous, de Txaikovski

Mostra de guitarra contemporània

Franz Schubert Filharmonia

10 € anticipada / 12 € taquilla

25 €

Circ inclusiu

Música

Divendres

Diumenge

27
de novembre

De tu a tu

Col·lectiu Mur
14 €

6

18 h

16

de desembre

Pau Vallv
allvéé

Presenta el seu nou disc :)
16 €

20:30 h

Música

Espectacle de titelles

Dissabte

Diumenge

4

18
de desembre

Embolic a la granja

18 h

de febrer
18 h

Les millors BSO de Disney
Franz Schubert Filharmonia

Cia. de Comediants La Baldufa
10 €

35 €

Teatre/Circ per adults

Dansa i animació de vídeo

Diumenge

Dissabte

12

14
de gener

El diablo cojuelo

20 h

Rhum&Cia i la Compañía Nacional de Teatro Clásico

de febrer

MiraMiró

“Un viatge al cosmos de la mà de Joan Miró”

14 €

10 €

Teatre

Teatre

Dissabte

Diumenge

18

22
de gener

La motxilla de l’Ada

18 h

Cia. Teatre al Detall

10 €

de febrer

El peligro de las
buenas compañías
Música

Divendres

Dissabte

24

28
de gener
T de Teatre

24 €

20 h

24 €

Teatre

Delicades

18 h

20 h

de febrer

Katia i Marielle Labèque

20 h

Franz Schubert Filharmonia

25 €
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SERVEIS I INFORMACIÓ A L’ESPECTADOR
• L’accés del públic comença 30 minuts 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.
• Reservat el dret d’admissió.

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.
• Alguns dels espectacles programats presenten llenguatges artístics
performatius de fàcil comprensió visual i sense text.
• A la programació hi ha algunes funcions que comptaran amb
audiodescripció, subtitulació, so amplificat amb auriculars i bucle magnètic
individual. *Vegeu les funcions identificades amb aquest distintiu:

APARCAMENT
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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PREUS I DESCOMPTES
DESCOMPTES GENERALS
• +65: 15% de descompte
• Descompte Jove (de 12 a 35 anys): 55 % de descompte - inclou Carnet
Jove)
• Descompte Infantil (de 5 a 11 anys): 55% de descompte (excepte
espectacles indicats amb “Preu Familiar” i/o específics destinats a primera
infància)
• Carnet Tarragona jove: 60% de descompte
• Carnet estudiant: 25% de descompte
• Mobilitat reduïda: 30% de descompte (cadires de rodes)
• Carnet discapacitat / Família nombrosa / Monoparental: 30% de
descompte
• Grups: Del 15 al 25% (consultat condicions i reserves:
taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat)
Programació adherida al programa Apropa Cultura

AMIGUES I AMICS
TARRAGONA
CULTURA

20 % de descompte
per la compra de 5
espectacles diferents.

PACK 2

15 % de descompte
per la compra de 2
espectacles diferents.

PACK CIRC: 30€

Inclou:
Desdèmona
+ De tu a tu
+ El diablo Cojuelo

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 l’espai on es faci la representació.

CONTACTE
977 23 31 49
taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat
9

Música

Dissabte

8

d’octubre

Marvel vs DC in concert

20 h

Franz Schubert Filharmonia
Repertori: Spiderman, Batman, Wonder Woman, Superman, Hulk, Captain
America…
John Williams · Danny Elfman · Hans Zimmer · Alan Silvestri.
Intèrprets: Franz Schubert Filharmonia
Director: Gerard Pastor

Una espectacular batalla musical de superherois: les bandes sonores
dels herois de Marvel contra les bandes sonores dels herois de l’univers
DC. En un costat, encapçalant l’equip, Spiderman, la Capitana Marvel
i Els Venjadors. A l’altre, un grup liderat per Wonder Woman, Batman
i Superman. Qui guanyarà l’embat? Segur que el públic!

Preu general: 35 € | Totes les edats | Durada: 90 min
10

Teatre

Dissabte

22

d’octubre

Buffalo Bill a Barcelona,

20 h

de Ramon Madaula

Autoria: Ramon Madaula
Direcció: Mònica Bofill
Intèrprets: Ramon Madaula, Raquel Sans

El mític explorador Buffalo Bill, interpretat per Ramon Madaula, té
la “brillant” idea de muntar un xou, un circ amb els supervivents de la
conquesta de l’Oest. El seu espectacle d’indis i cowboys recorre mig
món, fins a recalar a Barcelona.
Raquel Sans, periodista i presentadora del Telenotícies de TV3, puja a
l’escenari per fer una entrevista pòstuma al llegendari cowboy. Plegats
viatjaran des de les grans planures del Far West fins a la Barcelona de
finals del segle XIX.

Preu general: 24 € | +14 anys | Durada: 70 min
11

Teatre

Dissabte

29

d’octubre
20:30 h

Terra Baixa,

d’Àngel Guimerà. El llop TV3
Direcció: Àngel Llàcer
Intèrprets: Toni Aguilar, Marc Andreu, Pep Carpena, Jordi Ferragut, Àlecs
Guixà, Blanca Lasobras, Roser Martínez, Daniel Masalles, Alexandra Olmo,
Tuni Salvadó, Alba Segarra

El llop, programa de TV3 dirigit i conduït per Àngel Llàcer, amb un
format a cavall entre el concurs, el reality i la divulgació cultural, posa
en relleu la importància de les companyies teatrals amateurs del país i,
al mateix temps, la figura d’Àngel Guimerà, de Terra baixa i dels actors
i les actrius que l’han representat al llarg de la història. Un cop emesos
els vuit capítols del programa, el resultat és la gira de la companyia amb
aquesta obra.
Davant Teatre Tarragona abans de la funció:
Col·lectiu Mur PRESENTA: De tu a tu
Acte promocional

Preu general: 24 € | Totes les edats | Durada: 90 min
12

Teatre, màgia i poesia visual

Diumenge

30

d’octubre

Hai i el peix daurat

12 h

Cia. Giramàgic

Direcció: Miquel Crespi i Joana Rhein
Intèrprets: Joana Rhein

Un conte poètic sobre la trobada amb el nostre potencial creatiu, El
Peix Daurat, i inspirat en el llibre de David Lynch Atrapa el peix daurat.
El conte Hai i el peix daurat narra a través de la màgia i la poesia visual la
navegació de Hai per l’oceà de la imaginació. Una obra sense text, per
a tots els públics, amb cançons originals i molta interacció. Hai convida
el públic a submergir-se en aquest viatge oníric com un cor, de vegades
en forma de gestos i d’altres en forma de cant.

Gratuït | Totes les edats | Durada: 60 min | Parc Francolí (costat vaixell pirata)
13

Shakespeare i circ

Divendres

4

de novembre

Desdèmona,

20 h

Alba Sarraute & Les Ofèlies
Adaptació i direcció: Alba Sarraute
Dramatúrgia: William Shakespeare
Intèrprets: Alba Sarraute/Laia Sanmartín, Martí Soler, Berta Pascual, Anna Pascual,
Tomeu Amer, Adrià Montanya, Laura Martí, Jordi Claret i Noè Escolà

Tothom ha sentit a parlar sobre l’Otel·lo de Shakespeare, però de què tracta
realment aquesta obra teatral? I de quines noves maneres es pot explicar
aquesta història shakespeariana? Alba Sarraute i Les Ofèlies utilitzen el
llenguatge del circ. A través d’acrobàcies, de música i dels cossos dels i de les
intèrprets creen un conjunt d’imatges carregades de poesia amb les quals, des
de la mirada de Desdèmona, esposa d’Otel·lo, ens endinsen en els aspectes més
dramàtics de la condició humana, paradoxalment amb un somriure als llavis.

Preu general: 14 € | +12 anys | Durada: 65 min
14

Teatre

Diumenge

6

de novembre

Quant temps em queda?,

18:30 h

de Marta Buchaca

Text i direcció: Marta Buchaca
Producció: La Pocket amb coproducció de Grup Focus i Festival Grec
Intèrprets: Lluís Villanueva, Betsy Túrnez, Marta Bayarri, David Vert

Què faries si et quedés un mes de vida? En Pere té una llista enorme de
coses boges que vol fer abans del final: deixar la feina, fer la volta al món, ser
descaradament sincer amb tothom, passejar-se despullat pel Passeig de Gràcia,
pujar de genolls a Montserrat, fer un trio… I la més important: assegurar-se que
la seva dona serà feliç quan ell falti. Té una estratègia preparada que, segons ell,
no pot fallar. Però... Se’n sortirà?

Quant temps em queda?, una comèdia per morir-se de riure

Preu general: 24 € | +14 anys | Durada: 90 min
15

Dansa

Dissabte

12

de novembre
20 h

Testimoni, calidoscopi en dansa
Esbart Santa Tecla. 50è aniversari

Direcció: Jaume Guasch Llorach
Enregistraments musicals: Cobla La Principal de la Bisbal; Orquestra Simfònica del
Vallès; La Inestable; “s’Albaida”; “Cap on nam”

Testimoni vol esdevenir una instantània en moviment de la nostra cultura.
Un espectacle en què les combinacions de petits cristalls ens mostren set
aportacions enllaçades pel nostre calidoscopi. Cadascun dels treballs està
marcat per les emocions dels diferents coreògrafs, però tots ells amb un
nexe comú: el Testimoni. Des de diferents angles, els coreògrafs ens mostren
l’avidesa de construir des dels impulsos més íntims. La varietat de les formes
musicals escollides per a l’espectacle és tan diversa com l’amalgama que
acompanya tots els vessants de l’art.

Preu general: 14 € | Totes les edats | Durada: 70 min
CC

16

Teatre

Divendres

18

de novembre

Una noche sin luna

20 h

Sobre textos de Federico García Lorca
Autor i intèrpret: Juan Diego Botto
Direcció: Sergio Peris-Mencheta

Juan Diego Botto es posa a la pell de Federico García Lorca per acostar-nos als
aspectes menys coneguts de la vida i l’obra del poeta, amb la voluntat de trobar
allò que ens interpel·la i fer-lo viu i actual.
L’espectacle recull entrevistes, xerrades i conferències de Lorca, així com
fragments de les seves obres i alguns dels seus poemes. Amb ironia i emotivitat,
l’autor relata el seu pas per la Residencia de Estudiantes, les crítiques rebudes
per Yerma, la seva experiència a La Barraca, la seva relació amb la premsa, els
amors i la tensió dels últims anys, així com la necessitat de llibertat artística,
d’expressió i de trobar la identitat sexual, i també la importància de la memòria
i les arrels.
En castellà

Preu general: 24 € | +16 anys | Durada: 105 min
CC

17

Òpera

Diumenge

20

de novembre
18 h

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart
Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès

Anna, Donna Elvira, Don Ottavio, Zerlina i Masetto mostren l’alegria pel càstig
imposat al llibertí Don Giovanni al final d’aquesta òpera que Mozart va estrenar
a Praga el 1787, ara fa 235 anys. Una òpera bufa en dos actes i amb text de
Lorenzo da Ponte, inspirat en el llibret de Giovanni Bertati per a una òpera de
Giuseppe Gazzaniga i basat en El burlador de Sevilla y convidado de piedra, de
Tirso de Molina.
Un cop estrenada a Sabadell, aquesta versió operística es podrà veure a
deu ciutats més, com és habitual en les produccions de la Fundació Òpera
Catalunya.
Sobretitulada en català

Preu: 48 € platea / 44 € amfiteatre | Totes les edats | Durada: 180 min
CC

18

Teatre

Divendres

25

de novembre

Immunitat,

20 h

de Jordi Casanovas

Direcció: Jordi Casanovas
Intèrprets: Mercè Pons ,Vicenta Ndongo ,Borja Espinosa, Òscar Muñoz, Javier Beltrán,
Ann Perelló

Un grup de persones reunides, com si es tractessin dels Dotze homes sense
pietat de Reginald Rose, tenen l’objectiu de salvar o de condemnar el sistema
polític i social i la seva resposta davant la crisi. Informes, proves i declaracions
serviran per determinar quin és el grau de culpabilitat o d’innocència d’aquells
que han pres les decisions en els moments de crisi i de tensió, i també d’aquells
que han omès les seves responsabilitats.

Preu general: 24 € | +16 anys | Durada: 90 min
CC

19

Música

Dissabte

26

de novembre

Guitarraco

20 h

Mostra de guitarra contemporània
La guitarra com a mitjà d’expressió i el continu encanteri de les sis cordes, que
inclou des del tradicionalisme fins a l’experimentació. Amb aquesta idea en
ment, el segell discogràfic tarragoní Philatelia Records presenta una mostra de
guitarra contemporània a càrrec de tres guitarristes de primer nivell estatal i
prestigi internacional dins l’escena actual: Joseba Irazoki, Xisco Rojo i J. Sasso.
En el marc del Guitarraco, el 19 de novembre a les 21 h al Groove Bar (carrer
Cervantes, 4) es farà la presentació del disc editat per Philatelia Records
“Manos Ocultas: A contemporary guitar music compilation from Spain”, que
comptarà amb les actuacions de Fajardo i Paul Pèrrim.

Preu: 10 € anticipada / 12 € taquilla | Totes les edats | Durada: 90 min
CC

20

Circ inclusiu

Diumenge

27

de novembre

De tu a tu

18 h

Col·lectiu Mur

De tu a tu és un espectacle de circ integrador que esdevé un viatge a la
introspecció de les relacions personals que sorgeixen en el duo, quan un individu
és davant d’un altre, quan no hi ha terceres persones ni interferències i, després
d’aquest moment de cortesia inherent a tot procés de comunicació, comencen
a passar coses. Neix la veritat, l’avorriment, el joc, l’amor, la comprensió,
l’escolta, la ira, la fragilitat, la complicitat, la manipulació, la confiança… I
aquestes parelles, com a part d’una geometria aparentment irregular que es
va repetint a escales diferents, com interactuaran quan es relacionin amb les
altres?

Preu general: 14 € | Totes les edats | Durada: 60 min
CC

21

Teatre

Dijous

8

de desembre

Léon a la terra dels homes

20 h

Inspirat en El petit príncep

Cia. Inútils Mots
Dramatúrgia i direcció: Maria Pla
Idea personatge “Léon”: Òscar Intente
Intèrprets: Quimet Pla, Òscar Intente

Un conte sobre la solitud, l’amistat, la vida, la mort i la responsabilitat de ser
persones. Una relectura sobre l’obra El petit príncep, que Antoine de SaintExupéry va dedicar al seu gran amic, l’escriptor i crític d’art Léon Werth. Un
excombatent de la Primera Guerra Mundial, un vell pacifista, un jueu resistent
que passava fred i gana, sol, amagat en un racó de la França ocupada mentre
l’autor escrivia El petit príncep als Estats Units.
Més de setanta anys després, l’espectacle figura la trobada al desert d’aquests
dos nàufrags de les dues grans guerres europees, com si el petit príncep, tal
com el vam conèixer, no hagués existit mai.

Preu general: 12 € | +12 anys | Durada: 70 min
CC

22

Màgia

Diumenge

11

de desembre

Un Nadal amb el Mag Lari

18 h

Guió i direcció: Mag Lari
Intèrprets: Mag Lari, Lluc Perelló

Després de més de vint-i-cinc anys sobre els escenaris, el Mag Lari ofereix un
espectacle en el marc de les festes nadalenques. Com a bon fan del Nadal des
de sempre, aquesta és una gran oportunitat per a ell de poder fer funcions i,
una vegada més, tornar a il·lusionar i fer riure el públic. Un Nadal amb el Mag
Lari de sempre, amb la sorpresa i l’humor de sempre i, sobretot, amb la il·lusió
de sempre!

Preu: 16 / 18 € platea / 14 / 16 € amfiteatre | +3 anys | Durada: 75 min
CC

23

Música

Divendres

16

de desembre

El trencanous, de Txaikovski

20 h

Franz Schubert Filharmonia

Repertori: E. Grieg, Suite Holberg, op. 40
P. I. Txaikovski, El Trencanous (suite), op. 71ª
Intèrprets: Franz Schubert Filharmonia, Krzysztof Wisniewski, concertino-director

La Suite Holberg es va compondre originalment per a piano, però un any més
tard va ser adaptada per a orquestra. La suite es compon d’una introducció i un
conjunt de danses d’estil neoclassicista, en què Grieg va evocar l’estil i la gràcia
de la música barroca.
En la segona part s’interpretarà la suite El Trencanous, de Txaikovski. Abans de
l’estrena del ballet homònim, basat en un conte de fades nadalenc escrit per
Alexandre Dumas, Txaikovski va seleccionar vuit dels números del ballet per
formar una suite concebuda per tocar en concert. La suite es va interpretar
sota la direcció del compositor el 19 de març del 1892, en ocasió d’una reunió
de la secció de la Societat Musical a Sant Petersburg.

Preu general: 25 € | Totes les edats | Durada: 90 min
CC

24

Música

Divendres

16

de desembre

Pau Vallvé

20:30 h

Pau Vallvé publica nou disc el 21 d’octubre, sota el títol :), i és l’àlbum més
positiu, rítmic i de bon rotllo que ha fet mai. Com ja és habitual en ell, a cada
nou disc munta nova banda per a l’ocasió. En la pròxima gira, Pau Vallvé actuarà
amb una banda de cinc components, amb dues bateries. El poliritme hi tindrà
un pes important, i també el cantar tothom alhora, inclòs el públic. Un nou gir,
com ja ens té acostumats, però sense abandonar la seva essència personal de
fer cançons.

Preu general: 16 € | Totes les edats | Durada: 90 min
CC

25

Espectacle de titelles

Diumenge

18

de desembre

Embolic a la granja

18 h

Cia. de Comediants La Baldufa

Autor: La Baldufa
Direcció: Ramon Molins
Intèrprets: Enric Blasi o Emiliano Pardo, Carles Pijuan o Ferran López

En una granja, on conviuen diversos animals, desapareix un ou de la senyora
gallina. Fruit d’això, comença un gran embolic i sorgeixen desconfiances
entre els habitants del mas. Totes les mirades es dirigeixen cap el Corb, el
nouvingut des de “l’estranger”. En Pinyot i en Carbassot, dos homenots que
es converteixen en espectadors d’excepció, comprendran que els malentesos
entre els habitants del mas no els són tan llunyans.
Una sàtira en forma de faula dels conflictes actuals de la nostra societat
explicats d’una manera senzilla, reflexiva i amb molt bon humor.

Preu familiar: 10 € | +3 anys | Durada: 60 min
CC

26

Teatre/circ per a adults

Dissabte

14

de gener

El Diablo Cojuelo

20 h

Rhum & Cia i la Compañía Nacional de Teatro Clásico
Als pallassos de Rhum els encarreguen fer un clàssic i se’l prenen com
una gran ocasió. Trien -perquè no n’hi havia un altre a la llibreria- El
diablo cojuelo, de Luis Vélez de Guevara. Així és com es comencen a
teixir dues trames: la de la boja obra de Vélez, tractada amb molt de
respecte i amb alguna llibertat, i la d’una companyia sempre a punt de
fracassar, a l’estil pallasso, en el seu afany per portar-la a escena. I així
és com personatges del segle XVII i pallassos del segle XXI aixequen
teulades i viatgen pel terra i l’aire d’una Espanya esperpèntica.

En català i castellà

Preu general: 14 € | +14 anys | Durada: 90 min
CC
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Teatre

Diumenge

22

de gener

La motxilla de l’Ada

18 h

Cia. Teatre al Detall

Text: Jordi Palet i Puig
Direcció: Jordi Casanovas
Intèrprets: Xavi Idàñez i Txell Botey

“Una història TRANSformadora sobre la identitat de gènere”
L’Ada té ganes de jugar, i per això es troba amb la seva millor amiga i el
seu millor amic… i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que
tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l’Ada
sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o
una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.
Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de
nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble…, potser ha de canviar
definitivament.
* Guanyador del Premi de la Crítica 2021 al millor espectacle per a públic familiar.
Preu familiar: 10 € | +5 anys | Durada: 70 min
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Teatre

Dissabte

28

de gener

Delicades

20 h

T de Teatre

Autor i director: Alfredo Sanzol

Les T de Teatre commemoren enguany trenta anys de trajectòria, i per
celebrar-ho tornen amb el seu espectacle més emblemàtic, Delicades.
Una comèdia plena de llum i poesia, formada per dinou històries
inspirades directament en escenes d’una infantesa, la de Sanzol,
viscuda entre àvies i tietes.
La Guerra Civil espanyola i la postguerra serveixen de teló de fons de
moltes de les històries, protagonitzades per unes dones aparentment
delicades però molt més fortes que els personatges masculins que les
acompanyen sobre l’escenari.

Preu general: 24 € | Durada: 90 min
CC
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Música

Dissabte

4

de febrer

Les millors BSO de Disney

18 h

Frozen, El rei lleó, Aladdin, La bella i la bèstia, La sireneta…
Franz Schubert Filharmonia
Director: Marc Timón

El mestre especialista en bandes sonores Marc Timón serà l’encarregat
de dirigir aquest concert tan especial, que comptarà amb els cantants
Judith Tobella (soprano principal a Disney In Concert), Nerea Rodríguez
(soprano escollida per interpretar el primer himne de les Princeses
Disney), Manu Pilas (veu tenor del Bella Ciao de La Casa de Papel)
i el baríton Germán de la Riva. Un concert amb les millors cançons
de Disney, que van directes al cor de totes les generacions que han
crescut amb els personatges més entranyables de la pantalla gran.

Preu general: 35 € | Totes les edats | Durada: 90 min
30

Dansa i animació de vídeo

Diumenge

12

de febrer

MiraMiró

18 h

“Un viatge al cosmos de la mà de Joan Miró”
Direcció: Catalina Carrasco
Intèrprets: Maya Triay, Gaspar Morey, Astrid Schwegler

Un espectacle de dansa i animació de vídeo per als més petits, nascut
de l’univers de Joan Miró. Una selecció de la seva obra gràfica emmarca
la peça. Els colors vius, les formes geomètriques i l’aparent totipotència
de les figures i els personatges estimulen la fantasia, suggerint que
tot és possible. Com per art de màgia, les pintures adquireixen vida
i ens transporten a un univers imaginari. Una aventura plena de
descobriments i sorpreses.

Preu familiar: 10 € | +2 anys | Durada: 45 min
CC
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Teatre

Dissabte

18

de febrer
20 h

El peligro de las buenas compañías
Autor: Javier Gomá
Director: Juan Carlos Rubio
Intèrprets: Fernando Cayo, Carmen Conesa, Ernesto Arias i Miriam Montilla

Dues parelles protagonitzen El peligro de las buenas compañías: les que
formen dues germanes, la Lola i la Júlia, amb els seus marits respectius,
Tristán i Félix. La trama, centrada en les vides dels quatre personatges,
avança fent moltes voltes, d’acord amb les convencions de les
comèdies d’embolic: equívocs, confusions, malentesos, suplantacions
i cops d’efecte. La història comença en un sopar familiar i acaba en
una festa sorpresa, on passa l’inesperat desenllaç dels esdeveniments,
feliç només en aparença, perquè està basat en una concatenació de
malentesos.
En castellà

Preu general: 24 € | +14 anys | Durada: 90 min
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Música

Divendres

24

de febrer

Katia i Marielle Labèque

20 h

Franz Schubert Filharmonia

Repertori: W. A. Mozart, Concert per a dos pianos i orquestra, KV 365
R. Schumann, Simfonia núm. 4, op. 120
Director: Tomàs Grau
Intèrprets: Katia i Marielle Labèque, duet de pianos, Franz Schubert Filharmonia

Katia i Marielle Labèque formen el duet de pianistes més prestigiós del
món. Gràcies a elles, podrem gaudir amb excel·lència d’un repertori
pianístic extraordinari. En aquesta primera col·laboració amb la Franz
Schubert Filharmonia, les germanes Labèque interpretaran el Concert
per a dos pianos de Mozart, obra que el compositor va estrenar amb
la seva germana Nannerl. I en la segona part, Tomàs Grau dirigirà
l’apassionada i fascinant Simfonia núm. 4 de Schumann.
Aquest concert forma part dels actes de commemoració del centenari
del naixement d’Alicia de Larrocha.

Preu general: 25 € | Totes les edats | Durada: 120 min
CC
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Divendres 2 de desembre, a les 20 h

Anhels

Festival 40è aniversari Esbart
Dansaire de Tarragona
Gratuït | Tots els públics | Durada: 75 min

Dissabte 3 de desembre, a les 19 h

BUMT presenta Músiques de banda

Un viatge per l’aportació de la dona al món de la banda de música
Preu: 8 / 6 € | Tots els públics | Durada: 90 min

Dimarts 27 i dimecres 28 de desembre, a les 18.30 h

Els pastorets de Tarragona
Cia. La Golfa

Els pastorets de Tarragona, de la Companyia La Golfa, tornen amb un espectacle
fonamentat en els clàssics Pastorets de Folch i Torres però “tarragonitzats”, reinventats
i modernitzats, amb uns diàlegs plens d’ironia i la crítica desfermada dels Pastorets més
canalles de Tarragona. Els rabadans més coneguts de
l’imaginari teatral estan perduts pel Pont del Diable, i
la celebració del casament de Josep i Maria es durà a
terme al Serrallo, entre altres espais de la ciutat.
Preu: 8 / 6 € | Tots els públics
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Divendres 30 de desembre, a les 20 h

Concert de Nadal
JOIC

Preu: 10 € | Tots els públics | Durada: 90 min

Dimarts 3 i dimecres 4 de gener, a les 18.30 h

Els pastorets
Associació La Salle

Els pastorets de sempre a l’escenari de sempre, el
Teatre Metropol, de la mà de la companyia de sempre,
l’Associació La Salle de Tarragona. Els Pastorets
tradicionals, des del 1952.
Preu 8 / 6 € | Tots els públics | Durada: 110 min

Actes en col·laboracio
Dissabte 5 de novembre, a les 20 h
Teatre Tarragona

Non stop Gospel 2.0
The Gospel Viu Choir

Organitza: Mans Unides i Càritas diocesanade
Tarragona
Preu: 20 € | Tots els públics | Durada: 60 min
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Musica per a tothom
La millor música clàssica a l’abast de tothom.
Programació estable de música clàssica, amb incursions d’altres estils musicals, tant per a
socis de l’entitat com per al públic en general. Aquest cicle està organitzat per Joventuts
Musicals de Tarragona amb conveni amb l’Ajuntament de Tarragona.
Més info: www.joventutsmusicals.cat/tarragona

Diumenge 30 d’octubre, a les 19 h, Teatre Metropol
Quartet Melt. Quartet de veu
Dimarts 15 de novembre, a les 19 h, Teatre Metropol
Quartet Liv. Quatre clarinets. Eine Reise Durch Die Zeit (Un viatge pel
temps)
Dimarts 29 de novembre, a les 19 h, Teatre Metropol
Miquel Muñiz, violí; Lluís Rodríguez, piano. Grans obres per a piano i
violí
Dimarts 13 de desembre, a les 19 h, Teatre Metropol
Kambrass Quintet . Quintet de vent. Visions
Dimarts 20 de desembre, a les 19 h, Teatre Metropol
Miguel Bonal, viola de gamba. Música antiga. Del silenci a l’emoció
Divendres 30 de desembre, a les 20 h, Teatre Tarragona
Concert de Nadal de la JOIC. Poemes simfònics
Dimarts 17 de gener, a les 19 h, Teatre Metropol
Pau Armengol, baríton; Èric Varas, piano. Record i comiat
Dimarts 31 de gener, a les 19 h, Teatre Metropol
Clara Pouvreau, violoncel barroc. Música antiga. Més enllà de la suite
Dimarts 7 de febrer, a les 19 h, Teatre Metropol
Meritxell Noguer, piano. Resonance
Dimarts 28 de febrer, a les 19 h, Teatre Metropol
Aurora Peña, soprano; Giorgio Celenza, piano. Nuit d’Étoiles
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Entrada gratuïta, amb aforament limitat.
Cal fer reserva prèvia a entrades.tarragona.cat
Dansa contemporània en espais singulars de la ciutat de Tarragona
Espai Tabacalera de Tarragona - 19 novembre i 3 desembre
Ruta interiors ocults de la Part Alta – 21 gener i 4 febrer
Accions dinamitzades pel director teatral Joan Rioné i Nemesis arqueologia i
difusió cultural

Dissabte 19 de novembre, a les 12 h

Espai Tabacalera de Tarragona. Entrada per Passeig Independència

Formicaio

La Im.perfecta Cia. Dansa
Coreografia i interpretació: Júlia Miralles, Raquel Rodríguez i Paula Sánchez
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.

Ying yang, the balance
Cia. Vols

Coreografia i interpretació: Violeta Pena Bagés i Jordina Sans Hernández
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.
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Dissabte 3 de desembre, a les 12 h

Espai Tabacalera de Tarragona. Entrada per Passeig Independència

Enclaves libres

Una mirada íntima sobre l’amor i la llibertat.
Cia. Evohé
Autoria: Espai Evohé
Idea i direcció: Ana Corredor
Intèrprets: Ana Briñas, Andrea Leunda, Avril Lombardi, Juan Manuel Rivas, Leticia Fonts
Busquem terrenys fèrtils, Enclaves libres. Petits refugis en l’àmbit quotidià que es
converteixin en un viver d’arrels que sigui capaç de fer créixer espais temporalment
autònoms que ens permetin cercar noves
maneres de relacionar-nos, aixoplugades
sota un engranatge diferent del sistema que
ens mou, però que no ens commou. Enclaves
libres, convida a submergir-se, a través
dels seus diferents passatges, en un món
suggerent i oníric amb la intenció d’acostar a
l’espectador a una mirada íntima sobre l’amor
i la llibertat.

Un viatge a París
Expans’Art Cia

Coreografia: Marie-Lou Renon
Intèrprets: Hèctor Tarro i Marie-Lou Renon
En un banc de l’estació una noia agafa 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.
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Ruta “Interiors ocults de la Part Alta”
Un recorregut per diferents espais ocults de la Part Alta combinat amb petites
intervencions de dansa contemporània.
Recorregut acompanyat i dinamitzat per Nemesis arqueologia i difusió cultural.

Dissabte 21 de gener, a les 11 h i 12:30 h
Antic Ajuntament. Carrer Major 41

Lucía – Apocalipsi - Pietà
Cia. La Dama

Lucía una peça de dansa que se submergeix en al
mitologia de la màrtir i la reinterpreta a través de la
dansa i el shibari amb les ballarines Sheila Guerrero,
Nerva Sánchez i Valeria Aghenie.
Apocalipsi neix de la lectura d’aquest llibre homònim de la Bíblia. S’ha escollit la figura
de la dona embarassada que s’enfronta al drac de set caps i deu banyes com a font
d’inspiració i com a símbol de la dona, del poder creador de vida. Interpretat per les
ballarines Íria Llena Gasol i Marta Gómez.
Pietà és un duo interpretat per Daniel Chamizo i Verònica Hernández Royo que parla del
que és sagrat i a la vegada obscur, de la deïtat fent-se carn, de l’espiritualitat del cos, de
la seva impuresa i la seva pulcritud, de la maternitat i de l’erotisme.

Dissabte 4 de febrer, a les 11 h i 12:30 h
Antic Ajuntament. Carrer Major 41

Latidos

Ballet Amaia Dorronsoro
La jove companyia del Ballet Amaia Dorronsoro ens
presenta la seva peça “Latidos”. Petits fragments
de dansa contemporánea formats per dos dúos i un
trio. Aquest projecte creat a Tarragona dona l’oportunitat de desenvolupar i potenciar el
component escènic dels ballarins durant les edats prèvies al món professional.
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Diumenge 30 d’octubre, a les 12 h
Parc del Francolí. Zona vaixell pirata

Hai i el peix daurat
Cia Giramàgic

Teatre, màgia, poesia visual
Acte detallat dins la programació d’arts
escèniques (vegeu pàgina 13).
Preu: Gratuït

Diumenge 27 de novembre
Teatre Tarragona

A les 10 h per persones amb diversitat funcional (20 pax)
A les 11:30 h per famílies (20 pax)

De tu a tu. MUR
Taller de circ integrador

Taller d’equilibri i manipulació d’objectes.
Durada 20 minuts.

Taller de malabars i psicomotricitat.
Durada 20 minuts
Preu: Gratuït

*Per participar en aquests tallers cal fer reserva prèvia a entrades.tarragona.cat
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Dissabte 10 de desembre
Plaça Catalunya, Sant Pere i Sant Pau

D’ 11 h a 13 h
Taller “Dissenya la teva postal de Nadal”
dins la nostra “Art Truck”
La Reserva Art Truck és un espai creatiu perquè aquest Nadal
puguis dissenyar la teva felicitació de Nadal més autèntica i
atrevida!
A càrrec de Solaç Centre d’expressió artística.

I a la tarda
Espectacle d’animació i encesa de llums
Organitzat per l’Associació de veïns de Sant Pere i Sant Pau.
Preu: Gratuït

Diumenge 11 de desembre, a les 18h
Teatre Tarragona

Un Nadal amb el Mag Lari
Màgia

Acte detallat dins la programació d’arts escèniques (vegeu pàgina 23).

Diumenge 18 de desembre, a les 18 h
Teatre Tarragona

Embolic a la granja. La Baldufa Teatre
Espectacle de titelles

Acte detallat dins la programació d’arts escèniques (vegeu pàgina 26).
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Diumenge 22 de gener, a les 18 h
Teatre Tarragona

La motxilla de l’Ada. Cia. Teatre al Detall

Teatre

Acte detallat dins la programació
d’arts escèniques (vegeu pàgina
28).

Dissabte 28 de gener, a les 12 h

Antic Ajuntament de Tarragona. Carrer Major, 41

Espectacle i taller de Màgia amb Judith Trilirí

Màgia

Amb molta il·lusió la carismàtica maga Judith Trilirí ens
divertirà en família amb la seva màgia. La seva feina és el
resultat d’anys de preparació, experimentació i de fer allò
que més li agrada que no és més que connectar amb el
públic, explicar històries, sorprendre, treure un somriure
i aconseguir que gaudeixin tant com ho fa ella mateixa.
A més, després del show, realitzarà un taller de màgia
on els més petits podran fabricar els seus propis jocs de
mans. Vine!”
A càrrec de Judith Trilirí.
Preu: Gratuït
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Diumenge 12 de febrer, d’ 11 h a 13 h
Rambla Nova 11. davant del Teatre Tarragona

Taller d’expressió creativa al voltant de l’artista
Joan Miró a “La Reserva Art Truck”
La Reserva Art Truck és un espai creatiu mòbil que es
desplaça i s’apropa perquè els mes petits i joves de casa
puguin experimentar amb diferents materials i tècniques i
compartir-ho en família. En aquest matinal artístic volem
que gaudeixis del món abstracte i imaginari de Joan Miró
creant les teves pròpies obres.
Aquest taller s’emmarca dins la programació teatral del
Teatre Tarragona amb l’obra “MiraMiró” i vol endinsar-te a
l’expressió plàstica de Joan Miró.
A càrrec de Solaç Centre d’expressió artística
Preu: Gratuït

Diumenge 12 de febrer, a les 18 h
Teatre Tarragona

MiraMiró
“Un viatge al cosmos de la mà de Joan Miró”
Dansa i animació de vídeo

Acte detallat dins la programació
d’arts escèniques (vegeu pàgina
31).

45

JORNADA DEBAT I TALLER ECOSOCIAL

Una certa mirada ecosocial a la cultura
Col·lectiu Liana

*En aquest debat/taller cal l inscripció prèvia a: esceniques@tarragona.cat

Dijous 27 d’octubre, de 19 a 21.30 h
Teatre Tarragona

Debat

“La casa es crema. Respostes a les crisis
ambientals des de l’art i la cultura”
L’emergència climàtica és al centre del debat
públic actual i s’ha convertit, necessàriament i
urgentment, en una matèria transversal objecte
d’interès per a la majoria de les polítiques públiques. L’evidència científica és aclaparadora;
la literatura extensa i els informes oficials, contundents. Junt amb professionals de
la gestió i la producció cultural a Catalunya, reflexionarem sobre les relacions entre
cultura i crisi ambiental, amb l’objectiu no només de despertar consciències sinó també
de teixir aliances i complicitats i d’oferir als participants una visió global que mostri les
interconnexions que hi ha entre la cultura i l’entorn.

Dissabte 26 de novembre, de 10 a 18 h
Teatre Tarragona

Taller

“Carbònics anònims”
La cultura es troba davant del repte de repensar i transformar el seu paradigma: sembla
que el vell model d’una cultura basada en un consum creixent d’energia i recursos i que
ignora el seu impacte ambiental no està a l’altura del repte global actual. Històricament,
la cultura ha sigut una eina clau per donar respostes creatives a les crisis. Així, valent-nos
d’aquesta eina, proposem un taller pràctic i vivencial, facilitat per persones expertes en
dinamització i innovació, en què ens proposem obtenir un resultat tangible, en forma
de recomanacions i eines, que pugui servir de base per afavorir el desenvolupament de
propostes culturals que posin la vida i la natura al centre.
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TALLER DE TEATRE CONTEMPORANI
Dies: 17, 24 i 31 d’octubre / 7, 14, 21 i 28 de novembre / 12 i 19 de desembre
Hora: de 18.30 a 20.30 h
9 sessions / 18 places
Lloc: Teatre Metropol
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia a esceniques@tarragona.cat
Una finestra oberta a altres poètiques
escèniques. Entenent el teatre com un
llenguatge en què el cos i la poesia es configuren
com a eines de comunicació. L’actor com a
protagonista de la creació escènica.
Professors: Joan Pascual, Semolina Tomic,
Marc Chornet
Organitzen: Aula de Teatre i Ajuntament de
Tarragona
Coordinació pedagògica: Aula de Teatre de la URV
CONTINGUTS
- Activar la potència i la capacitat creativa.
- Reflexionar sobre el diàleg entre llenguatges i el diàleg entre persones.
- Els límits entre realitat i ficció.
- La improvisació com a eina de construcció.
- Música i acció física.
- L’objecte al servei de recorreguts mentals.
- Text, paraula, acció vocal.
Requisits per a la inscripció i la participació:
Cal fer arribar l’experiència escènica (resum breu), un escrit que expliqui quina motivació
tens per participar en el taller, aportar una imatge teva creativa i mencionar un referent
escènic.
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Cada dimarts, de 18.30 a 19.30 h. Octubre 2022 - maig 2023
La paraula i la veu com a protagonistes de la creativitat. Control corporal, vocalització i
dicció; interpretació i acció (cos). Eines al servei de la comunicació oral i la dramatització.
Preus:
- Comunitat universitària URV: 100 € (dos pagaments de 50 €, octubre 22 / gener 23)
- Públic general: 300 € (dos pagaments de 150 €, octubre 22 / gener 23)

Cada dimecres, de 19 a 21 h. Octubre 2022 - maig 2023
Un espai de creació escènica contemporània confrontat a la creació, la recerca i la
investigació teatral al voltant del teatre romà clàssic. Una proposta de diàleg entre
gèneres teatrals contemporanis i clàssics.

Cada dijous, de 17 a 20 h. Octubre 2022 - maig 2023
Construïm elements plàstics i visuals al servei de la creació multidisciplinària en què
l’element audiovisual es configura com una eina potent per redefinir el concepte
videoteatre.
Inici del taller i els laboratoris: 2a quinzena d’octubre del 2022
Preus:
- Comunitat universitària URV: 200 € (2 pagaments de 100 €, octubre 22 / gener 23)
- Públic general: 400 € (dos pagaments de 200 €, octubre 22 / gener 23)
Preinscripció prèvia: experimentateatre@gmail.com
Més informació: 686 972 348 (Joan Pascual)
*Cal haver fet tallers i laboratoris amb l’Aula de Teatre de la URV o tenir experiència
prèvia.
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Get Ready, 2021. TV photo by M.Pey
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LLEGIM CLÀSSICS
Club de lectura-taller virtual

Tardor 2022

Tragèdies de Sòfocles:

Antígona
Èdip rei
Èdip a Colonos
Del 3 d’octubre al 22 de desembre

Coorganitzen:
Biblioteca Pública de Tarragona, La Casa dels Clàssics i Festival Tarraco Viva

Us proposem llegir plegats les tres tragèdies tebanes de Sòfocles. Cada obra presenta un moment
culminant de la història d’un dels personatges mítics més coneguts i influents del món grec, Èdip.
Sòfocles ens acosta també a dilemes morals ben vigents avui en dia, com ara el debat entre la
llibertat individual i l'obediència a les lleis civils present a Antígona.

US ACOMPANYEM EN LA LECTURA
I GAUDIM JUNTS DELS CLÀSSICS!
Descarregueu-vos l’app Tellfy i uniu-vos directament
al Club, mitjançant aquest enllaç:
tfy.to/bibliotecatarragona/classics-octubre22
+ Info: www.bibliotecatarragona.gencat.cat

Accés:
Gratuït. EN LÍNIA
a través de l'app Tellfy
Inscripcions:
A partir del 19 de setembre

Descobreix el món literari que t’envolta
amb la Casa de les Lletres

Més informació
al nostre web

Espai educatiu i familiar al

La Guingueta
Més informació a: https://www.tarragona.cat/educacio

MÚSICA, DANSA, TEATRE,
PERFORMANCE i molt més...

Divendres a les 20h
ESPECTACLES GRATUÏTS

Octubre, Novembre i Desembre

TARDOR 2022
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la ciutat
A CAU
D’ORELLA
Cicle de llegendes,
misteris i memòries

Més info a tarragonajove.org

Pipo Romero, compositor i guitarrista procedent de Cadis, ha estat durant molts anys
un dels guitarristes d’estudi i sessió més prestigiosos de l’Estat. Però la veritable passió
del Pipo apareix quan troba una nova manera de tocar, amb totes les influències que
conviuen dins seu (clàssic, flamenc, jazz…), portades al llenguatge de la guitarra acústica.
El setembre del 2017 va publicar el seu primer àlbum, Folklórico, el 2018 el segon,
Ideario, i ara ens delecta amb la seva Ikigai.

El Programa de Memòria Democràtica de Tarragona se centra al voltant dels 42
tarragonins que entre 1940 i 1945 van ser deportats als camps de concentració i
d’extermini nazis. Per retre aquest homenatge, diferents institucions i entitats culturals
de la ciutat han programat tot un seguit d’activitats per reconèixer el seu patiment i per
divulgar què va significar el període que va des de la Segona República fins a la dictadura
franquista a la nostra ciutat.
Quarta edició de la Taverna Republicana, amb l’actuació de diferents músics amb
interpretacions relacionades amb el període republicà.

capsademusica.com
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T 945-2022

#TGNCultura
@Tgn_Cultura
@TgnCultura
+ INFO: www.tarragona.cat/TardorHivernTGNCultura

