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TEATRES DE TARRAGONA, UN REFERENT DE LES ARTS ESCÈNIQUES

Sir Laurence Olivier, el gran actor britànic, deia que una ciutat, petita o gran, feia visible la

cultura a través del seu teatre. Tarragona, sobretot d'ençà de la recuperació del Teatre
Metropol –de fet vivim en una ciutat que sempre estem recuperant i no som gaire efectius
conservant, un tret de la nostra personalitat– ha vertebrat una xarxa de teatres públics
important que li hauria de permetre, en estreta col·laboració amb Reus, construir el pol teatral
del sud del país. El Teatre Auditori Camp de Mart, el Teatre Tarragona i el Teatre Metropol
formen aquest trident que ha de ser un dels principals estendards de la cultura.
Per això, des de la Conselleria de Cultura hem engegat un procés per dignificar aquests
equipaments. El tancament per rehabilitar, reformar i restaurar els teatres Metropol i Camp de
Mart és una decisió presa des de la responsabilitat de govern, tot i sabent que és impopular.
Estem segurs que els tarragonins i els foranis, des de la sensibilitat pel nostre patrimoni, no
només ho comprenen, sinó que ens donen el seu suport. Aquestes circumstàncies faran que
la temporada de tardor-hivern només tingui un escenari públic, el Teatre Tarragona.
Tanmateix, per complementar aquest escenari comptarem amb el Teatre el Magatzem, de la
Cooperativa Obrera Tarraconense, tot iniciant una línia de col·laboració que cerca major
implicació dels ciutadans com a part activa en les programacions artístiques produïdes amb
recursos públics.
La programació que us presentem segueix l’estructura habitual: teatre, temporada simfònica,
òpera i el festival de màgia. Tanmateix, som conscients de la necessitat de travar la
programació amb públic familiar i de gènere. Per això iniciem programacions estables de
dansa contemporània, jazz i música tradicional amb la confiança de que rebin una bona
acollida entre els tarragonins.
La Conselleria de Cultura vol dotar la ciutat d'una infraestructura cultural digna i amb les
prestacions tècniques del segle que vivim. Amb l’herència rebuda i els recursos limitats,
només podem fer una cosa, construir futur sobre la base de la corretja de transmissió
intergeneracional, en aplicació del concepte de subsidiarietat i lluny d'ocurrències.
Josep Maria Prats Batet, Conseller de Cultura

Dg. 19 nov. - 12 i 17h
Blink Flash Duncan
TEATRE
MAGATZEM

La programació
en un cop d’ull
Ds. 30 set. - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

Ainhoa Arteta
& OCM

Teatre
familiar

2a5
anys

Dg. 5 nov. - 19h
Música

Mercat de les Flors –
Associació Blink Flash

TEATRE
TARRAGONA

The Gospel
Viu Choir

Dg. 19 nov. - 18h
Òpera

TEATRE
TARRAGONA

Così fan tutte
Orquestra Simfònica
del Vallès

Reload
ert
Conc ri!
a
solid

Ds. 21 oct. - 18.30h
Nàufrags

TEATRE
TARRAGONA

Dg. 12 nov. - 12 i 17h
HiHaHuttenBouwers
TEATRE
MAGATZEM

La Industrial
Teatrera

(Constructors de cabanes)
De Stilte

Teatre

Teatre familiar

Dj. 26 i Dv. 27 oct. - 21h
Art

TEATRE
TARRAGONA

Teatre

TEATRE
TARRAGONA

TEATRE
TARRAGONA

Alice
Sara Ott
& OCM

Dg. 26 nov. - 18h

TEATRE
TARRAGONA

La Autora de
las Meninas

Banda de Música
Fòrum TGN

Carmen Machi
Teatre

Dv. 17 nov. - 21.30h
Concert de
Sant Cecília

TEATRE
TARRAGONA

Dv. 1 des. - 21h

TEATRE
TARRAGONA

Una nit
hipnòtica

Banda Unió Musical
de Tarragona
Música

Avi Avital
Vivaldi & OCM

Queen
in Concert

Música

Ds. 28 oct. - 21h

TEATRE
TARRAGONA

2a5
anys

Dg. 12 nov. - 19h

Pere Arquillué,
Francesc Orella
i Lluís Villanueva

Música

Ds. 25 nov. - 21h
Música

Jeff Toussaint
Màgia

Ds. 2 des. - 21h

TEATRE
TARRAGONA

Magia
Potagia...
¡y más!
Juan Tamariz
Màgia

Ds. 23 des. - 18.30h
Gala de
Pallassos
Sense
Fronteres

TEATRE
TARRAGONA

Artemis Dansa

Dv. 15 des. - 21h

TEATRE
TARRAGONA

Teatre
AUDITORI DE
LA DIPUTACIÓ

Star Wars
Orquestra Simfònica
Camera Musicae

Dg. 28 gen - 12 i 18h
Libèl·lula

TEATRE
TARRAGONA

Cia. Toti Toronell

Música
TEATRE
TARRAGONA

TEATRE
TARRAGONA

Sergi Belbel

El Nadal
de la JOIC

Lluís Soler,
Mercè Arànega
i Jordi Figueras

Ds. 16 des. - 21h

Ds. 20 gen - 21h

Paraules
encadenades

Strauss Festival
Orchestra

Dv. 29 des. - 19h

Dansa de mort

Teatre

TEATRE
TARRAGONA

Gran
Concert
d’Any Nou
Música

TEATRE
TARRAGONA

Dansa

Dj. 28 des - 21h

Esbart Dansaire de
Tarragona i Faktoria
Folk
Dansa

Dg. 14 gen - 18h

El Trencanous

Clown

Dg. 3 des - 18.30h
RiTmEs

Música

TEATRE
TARRAGONA

Teatre

Ds. 30 des. - 18.30h
Els Pastorets
de Tarragona

TEATRE
TARRAGONA

Ds. 3 feb. - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

L’Heroica
Salvador Mas

Companyia
La Golfa
Teatre

Dg. 17 des. - 18h

TEATRE
TARRAGONA

Dj. 4 gen. - 18.30h

Nadal
amb el
Quartet Mèlt
Música

TEATRE
TARRAGONA

Els Pastorets
Associació La Salle

Teatre

Ds. 17 feb. - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

La Patètica
Sayaka Shoji

Ainhoa Arteta & OCM

PROGRAMACIÓ ESTABLE

El lirisme de les quatre últimes cançons
de Strauss
Als 84 anys, Richard Strauss va compondre el que avui coneixem com
les ‘Quatre últimes cançons’ (1948), que versen sobre la mort i
l’assumpció del destí des d’un punt de vista serè i reposat. Strauss no
les va sentir interpretades, ja que no es van estrenar fins al 1950, a
Londres, amb la soprano Kirsten Flagstad al capdavant.
Cantades per Ainhoa Arteta, que les coneix i treballa des de fa més
d’una dècada, són un regal per als sentits.

dissabte

30
setembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

95 min

Cançons intimistes que ens condueixen a una segona part ben
contrastada, en què trompetes i percussió tenen, en la ‘Simfonia núm.
2 en do major’, de Robert Schumann, un rol molt destacat. El programa
es completa amb l’Obertura Egmont de Beethoven, a l’inici del concert.

MÚSICA
Preu: 35 €

Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Ainhoa Arteta, soprano /
Tomàs Grau, director

JMT 28 €

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

-25
+65

20 €
30 €

Col·labora:

20.30 h, Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona. Xerrada
a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals de
Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle).
7

Nàufrags La Industrial Teatrera

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un espectacle deliciós i divertit,
en clau de clown, per a tots els públics!
Dos nàufrags de la quotidianitat que viuen a la deriva. Aquests
personatges es deixen portar pel vent, per les ones, pels impulsos,
aquesta és la seva manera de viure, no hi tenen res a perdre i tot a
guanyar. Una trobada amb el públic, un intercanvi. Una picada d’ullet
als naufragis quotidians des de l’humor i la fragilitat. Un espectacle
de teatre de clown i, com a tal, de circ. Nàufrags no té text: parlen
el gest, les mirades, els somriures. Un espectacle per a tots els
públics, on els nens estan convidats a venir acompanyats. Espai
central amb el públic assegut a l’entorn, per gaudir-lo de molt a prop!
Nàufrags va guanyar el premi Zirkòlika de Circ de Catalunya 2016 al
millor espectacle de carrer. Recomanat per a tots els públics (de 6 a
99 anys)!

dissabte

21
octubre
TEATRE
TARRAGONA
Sala Escenari

18.30 h
Durada

65 min

Preu: 8 €
Aforament reduït

Fitxa artística: Clowns: Jaume Navarro i Cristina Soler / Producció de La Industrial
Teatrera / Direcció: Jordi Purtí i Mamen Olías

200
persones

de 6a99
anys

«Gags, emoció i sorpresa. Saben connectar fàcilment amb el públic de
molt diversa edat.» Jordi Bordes (Recomana.cat)
9

Art Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Tres actors formidables per a un dels grans
èxits de la temporada!
Una obra poderosa en què tres amics discuteixen sobre l’art
contemporani i l’amistat que se suposa que els uneix. El gran èxit de
la dramaturga francesa Yasmina Reza, Art, és una de les comèdies
contemporànies més traduïdes i que més s’ha representat per tot el
món, captivant milers d’espectadors. Estrenada el 1994, està
ambientada a París, a finals de la dècada dels anys 80 del segle passat.
Es tracta d’una comèdia intel·ligent i enèrgica, adaptada per Jordi
Galceran i dirigida per Miquel Gorriz, sobre l’art i el valor de l’amistat.
La relació de tres personatges, interpretats per Pere Arquillué,
Francesc Orella i Lluís Villanueva, comença a trontollar arran d’una
discussió sorgida quan comenten un quadre pintat de blanc.
Fitxa artística: Amb Pere Arquillué, Francesc Orella i Lluís Villanueva / Autora:
Yasmina Reza / Traducció: Jordi Galceran / Direcció Miquel Gorriz.

dijous i divendres

26 i 27
octubre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

90 min

TEATRE
Preu: 26 €

-25
+65

22 €

t4

22 €

12 €

«Una peça absolutament recomanable si voleu passar una bona estona
amb una comèdia ben feta.» Maite Guisado (Recomana.cat)

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Dijous 26 de novembre.
En acabar la representació, conversa amb els actors.
11

Alice Sara Ott & OCM

PROGRAMACIÓ ESTABLE

La lluminositat de la pianista descalça
Franz Liszt va ser un excel·lent arranjador i un mestre de la variació.
‘Totentanz’ n’és un clar exemple. Escrita per a piano i orquestra entre
el 1847 i el 1853 i adaptada més tard per a un i dos pianos, és una
composició articulada a partir d’un sol tema, ‘Dies Irae’ (als trombons),
recreat de maneres múltiples i sempre plenes d’enginy. La pianista
germanojaponesa Alice Sara Ott és un dels grans talents del
panorama musical actual.
La segona part del concert no és menys espectacular, amb la suite
simfònica del compositor rus Rimski-Kórsakov, inspirada en l’obra
‘Les mil i una nits’. L’obra combina dues característiques molt
comunes en la tradició russa: una orquestració brillant i colorista i un
interès explícit per l’Orient.
Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Alice Sara Ott, piano / Tomàs
Grau, director

dissabte

28
octubre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

90 min

MÚSICA
Preu: 20 €

-25
+65

12 €

t4

17 €

18 €

AS

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Col·labora:

20.30 h, Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona. Xerrada
a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals de
Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle).
13

The Gospel Viu Choir Reload

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un dels referents del gòspel nacional
The Gospel Viu Choir és una formació amb més de 60 cantants
acompanyats per cinc músics d’excel·lent trajectòria internacional i
un freestyle dancer en directe. Considerats un referent del gòspel
nacional i una de les formacions més notables d’àmbit europeu, els
TGV presenten un nou espectacle de 4.000 revolucions amb el ritme
trepidant, frenètic i colpidor del millor gòspel urbà del moment. Un
cúmul d’emocions a flor de pell, una seqüència musical en què
l’espectador forma part de l’espectacle amb una dinàmica
intensament participativa. Un concert, a més, solidari a favor d’un
programa educatiu de Mans Unides per a nens i nenes que treballen
a les fàbriques de maons als afores de Pune (Índia). Avalen la
trajectòria de TGV Choir prop de 270 concerts, amb una ocupació
superior al 90 % d’assistència i més de 160 actuacions amb les
entrades exhaurides.

diumenge

5
novembre
TEATRE
TARRAGONA

19 h
Durada

90 min

MÚSICA
Preu: 15 €

Fitxa artística: Idea i direcció: Moisès Sala / Cor i solistes: The Gospel Viu Choir /
Músics: Joan Carles Dulsat, bateria; Bernat Guàrdia, baix; Francesc Ubanell, guitarra;
Xavier Dotras, teclats; Àlex Carbonell, Hammond / Ballarí: Samuel Faye / Producció
tècnica: Xavier Yelo / Producció: Moisès Sala

«Una impactant posada en escena per a un gòspel fresc i nou.»
Arianna Echegaray
«Un espectacle transformador i profundament beneficiós, ja que
demostra sobradament el fort poder de la música.» Elisabet Raspall

ert
Conc ri!
a
d
soli
Organitza:

15

HiHaHuttenBouwers (Constructors
de cabanes) De Stilte (Holanda)

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Torna el festival El Més Petits de Tots, amb un
espectacle evocador i ple d’imaginació!
Un any més, Tarragona acull dos espectacles d’El Més Petit de Tots,
un festival internacional que apropa les arts escèniques als nens i a
les seves famílies. El Teatre el Magatzem es convertirà en un bressol
per als infants inquiets i per a les mares i els pares que els
acompanyen en els descobriments més meravellosos. Aquest
festival es fa en xarxa amb altres ciutats de Catalunya.
El primer espectacle, ‘HiHaHuttenBouwers’, ens arriba de la mà de la
companyia de dansa holandesa De Stilte, en què petits i grans
descobriran la infinitat de possibilitats que s’obren quan deixem de
ser un de sol. Un home i una dona creen per a nosaltres un petit però
evocador univers ple de sol, vent, pluja i neu on les fronteres entre
públic i ballarins aniran desapareixent de mica en mica.
Fitxa artística: Ballarins: Gianmarco Stefanelli i Kaia Vercammen; Alex Havadi-Nagy
i Mirella de Almeida Castagna / Coreografia: Jack Timmermans

2a5
anys

diumenge

12
novembre
TEATRE
EL MAGATZEM

12 i 17 h
Durada

40 min

DANSA I TEATRE
Preu:
8€
Tecletes:
7€
Tarraconins: 7 €

i DIA
2 FUNCIONS

Més informació:
www.destilte.nl
www.elmespetitdetots.cat

Col·labora:
Tecletes,
Club dels Tarraconins
Imaginautes

17

Queen in Concert Banda de Música Fòrum TGN

PROGRAMACIÓ ESTABLE

diumenge

The show must go on!
La Nova Banda Fòrum TGN de Rambla Music es presenta en societat
amb un espectacle sense precedents i la força musical de l’icònic
Freddie Mercury, en homenatge als 25 anys de la seva mort.
‘Queen in Concert’ és un espectacle inèdit que aplegarà tota la
banda de Fòrum TGN, integrada per uns 60 músics i més de 120
veus de cinc corals de la ciutat. Tot sota la direcció artística del músic
tarragoní Paco Martín i la direcció vocal de Rakel Esteve, amb les
veus principals de Llúcia Cano i Chus Cano. Els èxits de Mercury,
versionats especialment per a l’ocasió per Jordi Grisó. Una
oportunitat única de viure la màgia i l’energia d’una de les figures més
rutilants de la música, amb artistes de casa nostra.

12
novembre
TEATRE
TARRAGONA

19 h
Durada

90 min

Preu: 12 €

Fitxa artística: Amb la banda de música Fòrum TGN de Rambla Music. / Direcció
musical: Paco Martín / Direcció vocal: Rakel Esteve / Arranjaments: Jordi Grisó /
Veus: Llúcia Cano i Chus Cano / Corals: Singtònics i Sons de Gòspel (direcció: Albert
Galcerà), In Crescendo (direcció: Eduard Pàmias), Orfeó URV (direcció: Núria
Giménez) i The Cor (direcció: Rakel Esteve) / Grup de batucada : Tympanum
(direcció: Alejandro Portero) / Producció: Rambla Music.

escena
tarragon
a

19

Concert de Sant Cecília
Banda Unió Musical de Tarragona

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un concert especial amb un repertori fresc
i ple de contrastos
Com cada any i seguint la tradició, la BUMT ens ofereix el concert en
honor de la patrona dels músics, on totes les formacions de l’entitat
mostren part de la feina que duen a terme durant tot l’any, i es dona
la benvinguda als nous músics que entren a formar part de la Banda
Simfònica; les quatre formacions de l’entitat, Banda Infantil, Big
Band BUMT, Banda Juvenil i Banda Simfònica, oferiran un repertori
fresc i ple de contrastos.

divendres

17
novembre
TEATRE
TARRAGONA

21.30 h
Durada

Serà, a més, un concert molt especial per a la Banda Juvenil de la
BUMT, ja que es clourà així la celebració del seu 20è aniversari,
amb la presència i reconeixement dels directors que hi han estat al
capdavant des del seu inici, l’any 1997, i alguna sorpresa més.
Fitxa artística: Directora de la Banda Infantil: Núria Ferrer i Piñol / Director de la Big
Band BUMT: Xavier Font Rius / Director de la Banda Juvenil: Carles Lorente Femenia
/ Director de la Banda Simfònica: Óscar Miguel Losada

120 min

MÚSICA
Preu: 10 €

-25
+65

8€
8€

Socis BUMT: 7€

escena
tarragon
a

21

Blink Flash Duncan
Mercat de les Flors - Associació Blink Flash (Catalunya)

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un viatge emocionant cap a la creativitat
i la il·lusió de la mà de la dansa i la música
Blink Flash Duncan és una proposta artística per als més menuts
que busca despertar la dansa com a llenguatge d’expressió. L’Isa,
una noia valenta i curiosa, descobreix objectes amagats a l’espai
escènic. Cada objecte guarda una experiència vital en sinergia amb
una emoció, un color i una música. Es busca despertar l’imaginari
emocional dels més petits, per donar-los un ventall de formes,
ritmes, qualitats, dinàmiques. Us direm un últim secret: aquests set
objectes guarden set experiències vitals d’Isadora Duncan. Els
infants no la veuran, nosaltres tampoc, però ella ens haurà regalat un
camí cap a la llibertat, cap a la descoberta del propi moviment, cap
a la creativitat, cap a la il·lusió.
Fitxa artística: Direcció, coreografia i interpretació: Montse Roig / Dramatúrgia: Joan
Casas / Músic intèrpret: Aïda Osset

2a5
anys

diumenge

19
novembre
TEATRE
EL MAGATZEM

12 i 17 h
Durada

40 min

Preu:
8€
Tecletes:
7€
Tarraconins: 7 €

i DIA
2 FUNCIONS

Més informació:
www.destilte.nl
www.elmespetitdetots.cat

Col·labora:
Tecletes,
Club dels Tarraconins
Imaginautes

23

Così fan tutte Orquestra Simfònica del Vallès

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Una deliciosa i excepcional òpera bufa
de W. A. Mozart sobre la infidelitat
Ens situem a Nàpols, a finals del segle XVIII. Uns amics discuteixen
sobre la fidelitat de les dones. Dos joves enamorats defensen la
innocència de les seves promeses, mentre que el vell filòsof Don
Alfonso està tan convençut del contrari que els proposa una juguesca.
Amb certa intervenció malintencionada, la situació es va embolicant.
El llibret és de Lorenzo da Ponte, col·laborador també de Mozart a Les
noces de Figaro i Don Giovanni. El músic austríac va crear una obra
instrumentalment excepcional, amb més conjunts (trios, quartets,
quintets…) i uns passatges exquisits, com el trio Soave sia il vento, el
cànon a quatre veus del brindis nupcial i la deliciosa obertura amb el
seu joc d’instruments de vent. L’obra és una elegant òpera bufa, una
farsa simètrica en la seva forma, i en certa manera és també un adeu
al món de la música galant, amb suaus pinzellades de caràcter rococó.
Òpera bufa en dos actes (sobretitulada en català).

diumenge

19
novembre
TEATRE
TARRAGONA

18 h
Durada

215 min

dos actes i descans inclòs

Preu: 47 / 51 €

-25
+65

42 / 46 €

t4

42 / 46 €

42 / 46 €

Fitxa artística: Orquestra Simfònica del Vallès i Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Director musical: Daniel Gil de Tejada / Direcció d’escena: Pau Monterde /
Repartiment: Núria Vilà, Fiordiligi; Anna Tobella, Dorabella; Carles Pachón,
Guglielmo; Joan Francesc Folqué, Ferrando; Elisa Vélez, Despina; Enric
Martínez-Castignani, Don Alfonso / Producció: Associació d’Amics de l’Òpera de
Sabadell per Òpera a Catalunya / Presidenta i directora artística: Mirna Lacambra.

FÒRUM

DE L’ESPECTADOR
Dimecres 15 de novembre, a les 19.30 h (Antiga
Audiència). Conferència introductòria a càrrec de Josep Maria Rota,
musicòleg. Durada: 1 h 30 min, aprox. Accés lliure.
El mateix dia de la funció, a les 17 h, al foyer del Teatre Tarragona. Breu
introducció, a càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg. Durada: 30 min,
aprox. Accés lliure als espectadors amb entrada.

25

Avi Avital Vivaldi & OCM

PROGRAMACIÓ ESTABLE

L’esplendor de la Venècia barroca
‘Vivaldi’ és el títol del disc publicat per Deutsche Grammophon del
músic Avi Avital, col·laborador de grans artistes com el tenor Juan
Diego Flórez o la Venice Baroque Orchestra. Avi Avital, nascut al sud
d’Israel l’any 1978, ha estat el primer mandolinista a rebre una
nominació a un premi Grammy en la categoria de millor solista
instrumental. Reconegut per ‘The New York Times’ com un intèrpret
«d’una agilitat impressionant, capaç de tocar d’una manera
extremadament sensible», el seu és un exemple de compromís amb
un instrument sovint relegat al rol d’acompanyant però que en aquest
programa 100% vivaldià es presenta com a marcadament solista.
Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Avi Avital, mandolina / Joel
Bardolet, concertino-director

dissabte

25
novembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

75 min

MÚSICA
Preu: 20 €

-25
+65

12 €

t4

17 €

18 €

AS

Col·labora:
FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

20.30 h, Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona. Xerrada
a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals de
Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle).
27

La autora de Las Meninas Carmen Machi

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Una extraordinària Carmen Machi,
en una gran obra

diumenge

26

Una corrosiva comèdia que ens situa en un futur no gaire llunyà. La
crisi financera afecta Europa amb força i Espanya es planteja la idea
de vendre una de les joies del seu patrimoni artístic: Las Meninas de
Velázquez. Davant aquesta possibilitat, i perquè els ciutadans no
protestin tant, se n’encarrega una reproducció exacta a una monja
experta en còpies artístiques, però la dona aviat es veurà immersa en
un joc d’interessos polítics i mediàtics que afectaran la seva
personalitat.

Durada

Una original obra de teatre que reflexiona sobre la pèrdua d’interès
cultural per part del poder i la banalització de l’art en la societat.

TEATRE
Preu:
26 €

Fitxa artística: Amb Carmen Machi, Mireia Aixalà i Francisco Reyes / Autor i director:
Ernesto Caballero

-25
+65

22 €

t4

22 €

novembre
TEATRE
TARRAGONA

18 h
100 min

12 €

«Sor Ángela és un paper ideal per a la Machi, fa un veritable recital.»
Marcos Ordóñez (El País)

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Dijous 26 de novembre.
En acabar la representació, conversa amb els actors.
29

Una nit hipnòtica Jeff Toussaint

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Interactiva, emocionant, magnètica…
Una experiència difícil de creure!
Jeff Toussaint és l’hipnotitzador del programa ‘1, 2, 3 Hipnotízame’
(Antena 3), que en la seva primera emissió va ser vist per més de tres
milions de teleespectadors.
L’espectacle que ofereix al Teatre Tarragona és una experiència
difícil de creure: interactiva, plena d’emocions fortes, de
magnetisme, misteri i humor. Un viatge a l’últim racó del subconscient
a través de la capacitat de suggestió, amb una fascinant tècnica de la
hipnosi, fins i tot, col·lectiva.
Descobriràs el misteriós i desconegut poder de la ment humana.
T’atreveixes a provar-ho? Per a tots els públics.
Fitxa artística: Jeff Toussaint

divendres

1
desembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

90 min

MÀGIA
Preu:

16 €

-25
+65

10 €

t4

14 €

14 €

Espectacle inclòs
dins el 11è Festival
Internacional Teatre
Màgic

31

Magia Potagia… ¡y más! Juan Tamariz

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Il·lusionisme de ben a prop!
El gran mestre de la màgia presenta ´Magia Potagia… ¡y más!´ en la
cloenda del Festival Teatre Màgic. Una funció que es renova cada dia
gràcies a la participació del públic i els millors números de Tamariz,
acompanyat per l’il·lusionista argentí Alan i la maga colombiana
Consuelo Lorgia. Màgia, telepatia, humor, misteri, improvisació i
emoció formen aquest espectacle que fa més de cinc anys que corre
per festivals tan prestigiosos com el Música Clàssica de Salzburg o el
d’Art de Toronto.

dissabte

2
desembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

Més de trenta anys de carrera artística i un elogi unànime avalen el
seu èxit. La Federació Internacional de Societats Màgiques li va
concedir el premi especial per la seva contribució a la teoria i la
filosofia de la màgia.

120 min

MÀGIA
Preu: 26 €

Fitxa artística: Juan Tamariz, Alan i Consuelo Lorgia
Espectacle inclòs
dins el 11è Festival
Internacional Teatre
Màgic

33

RiTmEs Esbart Dansaire de Tarragona i Faktoria Folk

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un nou espectacle carregat d’emoció
per celebrar el 35è aniversari de l’Esbart
Abans de néixer el ritme del batec del cor de la mare ens tranquil·litza.
A mida que ens fem grans, s’accelera i es fa necessari parar uns
instants per sentir l’harmonia, la pau, el moviment compassat. La
producció que l’Esbart Dansaire estrena per celebrar el seu 35è
aniversari, amb música en directe a càrrec de Faktoria Folk, uneix
balls populars amb d’altres d’estrena o arranjats per l’ocasió, també
d’arrel tradicional, tots sota el paraigua comú del ritme que ens
marca la vida i que esperem que faci vibrar els nostres sentiments.
Durant la seva trajectòria, l’entitat ha recuperat diverses danses de les
nostres comarques i ha representat la nostra ciutat i el folklore català
en molts festivals arreu de l’Estat, i també a França, Àustria, Andorra,
Itàlia i Turquia, entre d’altres països europeus.

diumenge

3
desembre
TEATRE
TARRAGONA

18.30 h
Durada

120 min

DANSA
Preu: 5 €
(entrada gratuïta a
menors de 12 anys,
amb prèvia
recollida d’invitació)

Fitxa artística: Cos de Dansa de l’Esbart Dansaire de Tarragona i Faktoria Folk

escena
tarragon
a

35

Dansa de mort
Lluis Soler, Mercè Arànega i Jordi Figueras

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un duel interpretatiu de luxe, per a una obra
i una atmosfera plena de grandesa teatral
Strindberg presenta un matrimoni burgès de dos fracassats: ell és un
militar deixat de banda en les promocions, i ella, una actriu que ha
abandonat una carrera teatral, probablement molt mediocre. Després
d’anys de vida en comú, ja no tenen res a dir-se i estan morts en una
casa que sembla més una presó. Arriba de visita un tercer
personatge i la seva presència és rebuda com una benedicció del cel.
Tornen a tenir possibilitats de conversa, marit i muller troben en ell un
interlocutor per confiar-li l’infern on viuen. Aquest infern arrossega el
visitant, que es troba envoltat, contra la seva voluntat, en aquest
remolí de misèries. Un demolidor retrat del matrimoni.
Fitxa artística: Intèrprets: Lluís Soler, Mercè Arànega i Jordi Figueras / Autor: August
Strindberg / Adaptació i direcció: Jordi Casanovas / Producció: Sala Muntaner, amb
la col·laboració de Teatres en Xarxa

divendres

15
desembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

90 min

Preu:

23 €

-25
+65

19 €

t4

20 €

11 €

«Una trama en què salten espurnes al llarg d’un electritzant crescendo.
Un elenc de luxe.» César López Rosell (El Periódico)
«Inquietant i bell espectacle.» María José Ragué-Arias (El Mundo)
37

Star Wars Orquestra Simfònica Camera Musicae

PROGRAMACIÓ ESTABLE

dissabte

El despertar de la música
Arran de l’expectació per l’estrena mundial del capítol ‘VIII de Star
Wars’, el Palau de la Música Catalana esdevé productora d’aquest
programa destinat a recrear musicalment alguns dels passatges
més celebrats d’aquesta saga galàctica. La música èpica del genial
John Williams creada per a aquesta epopeia transportarà el públic a
les seves poderoses escenes. I també sonaran fragments d’altres
films del mateix Williams.
El fet que l’Orquestra Simfònica Camera Musicae desenvolupi, des de
fa sis temporades consecutives, concerts de producció pròpia al
Palau explica el perquè d’aquesta col·laboració, en un programa que
compta amb un precedent fa dues temporades, amb gran èxit de
públic i crítica.
Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Tomàs Grau, director

16
desembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

75 min

Preu: 20 €

-25
+65

12 €

t4

17 €

18 €

AS

TOTS ELS
PUBLICS

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Col·labora:

20.30 h, Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona. Xerrada
a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals de
Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle).
39

Nadal amb el Quartet Mèlt

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Celebrem la màgia del Nadal amb el Quartet
Mèlt i un concert especial i emocionant, per
a tota la família!
Els Mèlt i la seva banda, guanyadors de la penúltima edició del
programa de TV3 Oh, Happy Day, ens presentaran el seu nou CD i
ens oferiran un concert molt especial, amb famoses nadales de
casa nostra i d’altres països en clau de jazz, unides a través de l’art
del gran mestre Joan Albert Amargós, que les va arranjar brillantment
per a quartet vocal i quartet instrumental (’Santa nit’, ‘Les dotze van
tocant’, ‘Let it snow’, ‘All I want for Christmas is you’, ‘Happy Xmas’,
etc.).
No hi faltaran tampoc els temes més coneguts que han
popularitzat el conjunt. Un projecte que van estrenar el desembre
de l’any passat a l’Auditori de Barcelona amb l’objectiu de portar-lo
per tots els pobles i ciutats que vulguin celebrar unes festes de Nadal
ben musicals. Veniu al Teatre Tarragona a viure el Nadal amb el
Quartet Mèlt!

dissabte

17
desembre
TEATRE
TARRAGONA

18 h
Durada

70 min

MÚSICA
Preu: 16 €

-16
+65

10 €

t4

14 €

14 €

Fitxa artística: Quartet Mèlt: Magalí Sare, soprano; Ariadna Olivé, contralt; Eloi Fort,
tenor; Oriol Quintana, baríton / Banda: Andreu Moreno, bateria; Vic Moliner, baix i
contrabaix; Alejandro Esperanza, piano i teclat; Darío Barroso, guitarra

TOTS ELS
PUBLICS

41

Gala de Pallassos Sense Fronteres

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Una gala solidària imprescindible, amb
pallassos, música, poesia i molta sensibilitat!
L’oportunitat de començar a viure l’esperit
nadalenc, rient i ajudant alhora!
Pallassos Sense Fronteres va fer la seva primera actuació oficial
l’any 1993, i des de llavors més de quatre milions de nens refugiats,
víctimes de desastres naturals i de situacions injustes, han rigut amb
els seus artistes voluntaris. Des del 2015, cada any surt una
expedició integrada exclusivament per artistes del Camp de
Tarragona, els que centren aquest espectacle, que ofereix una
mostra de la feina que es fa tant a casa nostra com a cadascuna de
les expedicions. La recaptació de la gala serà destinada a aquest
projecte. Passeu i riureu… perquè sabem que és l’únic llenguatge
internacional! L’art al servei d’un món més just. Cap nen sense un
somriure!

dissabte

23
desembre
TEATRE
TARRAGONA

18.30 h
Durada

65 min

CLOWN
Preu: 15 €

-12

10 €

TOTS ELS
PUBLICS

Fitxa artística: Pepa Plana, Mortelo&Manzani, Struc..., entre d'altres companyies

tacle
Espec ri!
d
soli a
L’import abonat es
realitza en concepte
de donatiu a
Pallassos Sense
Fronteres

43

Gran Concert d’Any Nou
Strauss Festival Orchestra

PROGRAMACIÓ ESTABLE

dijous

La gira més famosa d’Europa!
La producció més famosa d’Europa, 28 anys d’èxits, més de 5 milions
d’espectadors a tot el món i grans ovacions a les ciutats més
importants del continent. El programa, inspirat en la tradicional cita
musical que cada any se celebra a Viena, inclou els títols més
coneguts del rei del vals: ‘Napoleó, Festa de les flors, El vals de
l’emperador o Champagne´. No faltarà el vals més cèlebre de tots, ´’Al
bell Danubi blau’, ni la ‘Marxa Radetzky’, que, compassada amb el
picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.
És un dels esdeveniments més esperats de la temporada musical, per
l’extraordinari clima festiu que l’envolta i per l’enorme participació
d’un públic que, any rere any, omple les sales.
Fitxa artística: Strauss Festival Orchestra i Strauss Festival Ballet Ensemble

28
desembre
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada 140 min
pausa de 20’ inclosa

MÚSICA
Preu: 40 €

65

+

35 €

JMT 35 €

45

El Nadal de la JOIC

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Una vetllada musical per a grans i petits amb
un repertori familiar, encantador i màgic
Com ja va sent tradició, la JOIC ens proposa un programa que ens
farà sentir com a casa de la mà d'aquests músics entregats i del seu
carismàtic director. Joia de la iniciativa cultural de la ciutat, la JOIC va
ser fundada l’any 2010 per un grup de joves tarragonins que sentien
la manca d’oportunitat de seguir-se formant en l'àmbit orquestral.
Està gestionada pels propis músics i de manera independent de
qualsevol institució. Avui en dia, reuneix vuitanta intèrprets
procedents de tot Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears.
La JOIC és una formació que va molt més enllà de la interpretació
d’un repertori. És un col·lectiu humà caracteritzat per uns valors
sòlids, estimats amb convicció i defensats amb fermesa.
Fitxa artística: Director: Marcel Ortega i Martí

divendres

29
desembre
AUDITORI DE LA
DIPUTACIÓ

19 h
Durada

115 min

MÚSICA
Preu: 12 €

-25
+65

8€
8€

TOTS ELS
PUBLICS

Amb el suport de:

47

Els Pastorets de Tarragona
Companyia La Golfa

PROGRAMACIÓ ESTABLE

La combinació de tradició i actualitat
en uns Pastorets ‘tarragonitzats’
Una versió tarragonitzada i modernitzada (i una mica ‘canalla’) del
clàssic del teatre popular català de Josep Maria Folch i Torres. Els
nostres Lluquet i Rovelló es desperten al Pont del Diable de
Tarragona i recorren diferents escenaris de la ciutat, empaitats per les
maldestres forces del mal encapçalades per Satanàs, amo i senyor
de l’infern. Amb ells visitarem el Serrallo, la Part Alta o la platja de
l’Arrabassada, entre altres indrets de la ciutat, i també farem cap a
l’infern!
Un guió que es reinventa cada any per oferir un espectacle familiar
diferent, amb les aventures dels dos rabadans i les grans dosis
d’ironia i mala bava que destil·len alguns dels diàlegs, aprofitant
per fer un repàs de l’actualitat de la ciutat i del país.

dissabte

30
desembre
TEATRE
TARRAGONA

18.30 h
Durada

120 min

TEATRE
Preu: Platea 8 €
Amf. 7 €

-12

Platea 6 €
Amf. 5 €

Fitxa artística: Adaptació de Josep Bargalló i Cia. La Golfa, a partir del text de Josep
Maria Folch i Torres / Director: Eloi Isern

escena
tarragon
a

49

Els Pastorets Associació La Salle

PROGRAMACIÓ ESTABLE

dijous

La cita nadalenca amb els Pastorets
més tradicionals
Què ho fa que un grup de persones es reuneixin cada any per posar en
escena aquest clàssic de Folch i Torres? Algunes d’elles ni tan sols
actuen en altres obres, però es mantenen fidels als Pastorets. I el
públic? Què ho fa que els tarragonins esperin amb ànsia la
tradicional cita nadalenca de La Salle? La resposta és clara: sempre
hi haurà nens que no hagin vist mai els Pastorets; i sempre n’hi haurà
que els van veure l’any passat, o en fa dos, i que els volen tornar a
veure; i avis que volen presenciar els Pastorets al segle XXI, perquè
són els mateixos Pastorets que van veure quan eren petits i hi anaven
amb els avis, com quan ells, en fer-se grans, hi portaven els fills.
Fitxa artística: Text de Josep Maria Folch i Torres / Director: Josep Maria Rota Aleu

4
gener
TEATRE
TARRAGONA

18.30 h
Durada

120 min

TEATRE
Preu: Platea 8 €
Amf. 7 €

-12

Platea 6 €
Amf. 5 €

escena
tarragon
a

51

El Trencanous Artemis Dansa

PROGRAMACIÓ ESTABLE

diumenge

El ballet nadalenc més entranyable!
Txaikovski narra el somni de la Clara durant la nit de Nadal, que rep
un trencanous de joguina. Després de cobrar vida i derrotar el rei dels
ratolins en una dura batalla, la porta a un regne màgic poblat per ninots
que també estan vius, on la Clara i el príncep Trencanous ballen fins
que la nena es desperta. Un espectacle visual que combina la
dificultat de la dansa clàssica, l’esperit creatiu de la dansa
contemporània i la força de la dansa espanyola. Els alumnes del
Grau Professional de Dansa de la ciutat tenen la possibilitat de
seguir creixent, dalt de l’escenari, en l’exigent i apassionant món de
la dansa. Una experiència molt enriquidora tant per als ballarins com
per al públic!
Fitxa artística: Coreografia: Rady Miniakhmetov, Artemis Plaja, Ana Sempere i África
Aguilar (professors del Centre de Grau Professional de Dansa Artemis)/ Direcció:
Artemis Plaja / Ballarins principals: Rady Miniakhmetov, exestrella del ballet de Perm
i Sant Petersburg; Orión Picó Plaja, premiat actualment en els millors concursos
d’Europa / Resta de ballarins: Alumnes del Centre de Grau Professional de Dansa
Artemis / Amb la col·laboració de: Aula de Cant del Conservatori de Música de la
Diputació de Tarragona

escena
tarragon
a

14
gener
TEATRE
TARRAGONA

18 h
Durada

120 min

DANSA
Preu: 19 €

TOTS ELS
PUBLICS

53

Paraules encadenades
Sergi Belbel

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Un thriller psicològic sobre els límits i els
conflictes en les relacions de parella. Torna el
gran èxit, vint anys després de la seva estrena!
Sergi Belbel dirigeix el nou muntatge d’una obra que va marcar un
punt d’inflexió en la nostra dramatúrgia. Una peça de Jordi
Galceran que és un punt de referència del nou teatre català, ara
amb Mima Riera i David Bagés com a protagonistes. Un psicòpata,
assassí en sèrie, després de cometre els seus crims, enregistra en
vídeo les seves sensacions. No sent cap remordiment pels seus
actes. Ho explica detalladament a la seva “última” víctima: una
infermera i psicòloga que té segrestada i a la qual mostra fotografies
de les víctimes. Ell li planteja jugar a un joc aparentment innocent: el
de les paraules encadenades. De mica en mica, segrestador i
segrestada van mostrant les seves cartes, la seva veritable història…
Fitxa artística: Autor: Jordi Galceran / Direcció: Sergi Belbel / Intèrprets: David
Bagés i Mima Riera / Producció: Bitò Produccions

dissabte

20
gener
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

90 min

Preu:

23 €

-25
+65

19 €

t4

20 €

11 €

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Dijous 26 de novembre.
En acabar la representació, conversa amb els actors.
55

Libèl·lula Cia. Toti Toronell

PROGRAMACIÓ ESTABLE

L’excepcional clown Toti Toronell ens emociona
i ens diverteix en un petit teatret de fira
“Pili, no ho trobes genial? Has vist com se t’omple la boca amb tantes
eLes? Libèlul·la.” En un petit teatre de fira, farcit de detalls i altres
curiositats, a l’home de la Pili li toca fer tots els papers de l’auca, i
quasi sense voler desplega el seu univers particular i artesanal.
Univers que ha creat amb les seves pròpies mans, autòmats, titelles i
humor es fusionen per donar sentit a LIBÈLUL·LA. Un homenatge a la
figura d’Alexander Calder, que sense ell saber-ho, ha inspirat part
d’aquest espectacle. Un desplegament d’imaginació que sorprèn i
atrapa a cada moment, i que resta en la memòria sentimental de
qui ja l’ha gaudit. Simplicitat, gràcia, espontaneïtat, talent i
complicitat amb el públic, per a petits i grans!

diumenge

28
gener
TEATRE
TARRAGONA
Sala Vestíbul

12 i 18 h
Durada

60 min

Preu: 8 €

Premi Drac D’Or a l’escenografia (Fira de Teatre de Titelles de Lleida)
Fitxa artística: Direcció: Toti Toronell / Actor: Toti Toronell / Pallasso: Toti Toronell /
Acomodador: Toti Toronell / Guixaire: Toti Toronell / Disseny de llums / Toti Toronell /
Escenografia: Toti Toronell / Autòmats: Toti Toronell / Tonteria: Toti Toronell / Disseny
gràfic: Toti Toronell / Coreografia: Paula Toronell / Taller: Norbe Fernández, Joan
Bramon / Advertència: En aquest espectacle no hi surt la Pili / Músiques: Albert
Dondarza, Anna Roig, Marta Rius, Guida Sellarès, Joan Bramon, Xavi Blasco,
Fardaxa

Aforament reduït

55 persones
per FUNCIÓ

+3

anys
«Per la poètica que desprèn el Libèl·lula, la tendresa del clown i el valor
per les coses més senzilles, Toronell es posa el públic a la seva enorme
butxaca.» Núria Cañamares (Recomana.cat)
57

L’Heroica Salvador Mas

PROGRAMACIÓ ESTABLE

dissabte

Grans personalitats de la música universal
de tots els temps

3

Referents i motiu d’inspiració per a generacions de músics i melòmans.
Beethoven i Shostakovich són autèntics pilars de la nostra tradició.
Poques orquestres i programacions escapen a l’atractiu (i repte) que
significa programar una de les grans obres del repertori universal. Ens
referim a ‘L’Heroica’, considerada la simfonia que va marcar el pas del
Classicisme al ple Romanticisme.
Salvador Mas, especialista en Beethoven, la dirigeix fent gala d’un
coneixement profund del seu llenguatge. Inicia així una residència de
tres temporades amb l’Orquestra, en format de principal director
convidat, i col·laborarà en aquesta ocasió amb l’actual artista resident,
el violoncel·lista Lluís Claret.
Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Lluís Claret, violoncel /
Salvador Mas, director

febrer
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

95 min

Preu: 20 €

-25
+65

12 €

t4

17 €

18 €

AS

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Col·labora:

20.30 h, la Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona,
xerrada a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals
de Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle)
59

La Patètica Sayaka Shoji

PROGRAMACIÓ ESTABLE

dissabte

Noms propis: el virtuosisme de Sayaka Shoji

17

L’any 1999 va ser la primera violinista japonesa i l’artista més jove en
guanyar el Primer Premi en el Concurs Paganini. Explorant al màxim
les virtuts de Sayaka Shoji com a solista, el director Tomàs Grau
proposa una relectura del ‘Concert per a violí en Re major, op. 61’ de
Beethoven, que el compositor va dedicar l’any 1806 al seu col·lega
violinista Franz Clement.
La segona part del concert apel·la a P. I. Txaikovski, compositor que
ha marcat sens dubte el creixement de la formació catalana l’últim
lustre i ho fa programant la ‘Simfonia núm. 6 en Si menor, Patètica’,
l’última obra simfònica del compositor i un autèntic tractat sobre el
destí, a banda d’un reconegut homenatge al folklore rus.

Fitxa artística: Orquestra Simfònica Camera Musicae / Sayaka Shoji, violí / Tomàs
Grau, director

febrer
TEATRE
TARRAGONA

21 h
Durada

95 min

Preu: 20 €

-25
+65

12 €

t4

17 €

18 €

AS

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

Col·labora:

20.30 h, la Sala Josep Ixart del Teatre Tarragona,
xerrada a càrrec de Josep Maria Rota, president de Joventuts Musicals
de Tarragona (accés gratuït amb l’entrada de l’espectacle)
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Temporada estable 2017-2018 al Teatre Tarragona
Reserveu les dates!

Cicle Òpera a Catalunya Març-juny 2018
Don Carlo
G. Verdi

Una de les més
grans creacions
de Verdi
Dg 11 de març, 18 h

Cavalleria
rusticana
P. Mascagni

Pagliacci

R. Leoncavallo
Dues joies del
verisme italià!
Programa doble per la
durada de cadascuna de
les obres)

Dv 11 de maig, 21 h

Temporada OCM Març-juny 2018
La Reina
de la Nit
Sara Blanch

Dv 20 abril, 21 h

Albrecht
Mayer &
OCM

Dv 12 de maig, 21 h

#tarragonafolk PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA TRADICIONAL
Marcel Casellas Trio
Marcel Casellas s'acompanya dels instrumentistes Toni Rocosa i Alfons Rojo, per
explorar la improvisació i la recreació de la cançó tradicional i els gèneres de ball més
genuïns dels Països Catalans, partint del llegat de la música tradicional i mediterrània.
Dv 27/10/17, 20.30 h. 10 €

Névoa Fado Meu
Una prèvia en format quartet del nou espectacle de la cantant de fados barcelonina
Névoa (Núria Piferrer). Fado meu és una selecció de fado tradicional cantat en català,
interpretada en el format de quartet de fado acompanyat de la secció de corda de
l’Orquestra Julià Carbonell, amb producció de la mateixa orquestra.
Dv 10/11/17, 20.30 h. 10 €

Krregades de romanços Cançons rellogades
Les cançons són propietat ni de les Krregades ni dels i de les folkloristes que les
van recollir. Les cançons són patrimoni de la gent, en fan ús per a allò que volen
explicar i tornen a la gent. En aquest cas les Krregades de Romanços hi posen la
veu i les retornem cantades al territori d’on van sorgir.
Dv 01/12/17, 20.30 h. 10 €

Duet Joan Moliner i Jordi Paulí
La música de cobla, el jazz, clàssic, tradicional… formen part de l’interès musical dels
dos músics. Han pogut col·laborar conjuntament en diversos projectes musicals, dels
quals destaquem el Jordi Paulí Quartet i el disc Sardanes d’en Joan Moliner, amb
direcció de Jordi Paulí.
Dv 09/02/18, 20.30 h. 10 €

Criatures Taumàtrop
Un duet íntim que viatja pel món de la senzillesa, la naturalitat i la delicadesa. La gralla i
l’acordió diatònic transporten a un món imaginari on tot gira al voltant de la música d’arrel.
Melodies tendres i innocents, amb sonoritats mediterrànies tan pròpies de la nostra terra.
Dv 23/02/18, 20.30 h. 10 €

Heura Gaya, Meritxell Gené i Meritxell Cucurella-Jorba Amor. Arrels, branques i fulles
Un recorregut des de les arrels dels nostres poetes, passant per les branques de totes les
maneres de dir de la nostra llengua fins a les fulles que els fan volar enllà de tot. Entrellaçant
cançons i poemes, tracen un camí fet d’amor, que mou el so i les estrelles i tot.
Dv 09/03/18, 20.30 h. 10 €

Teatre el Magatzem - C/ Reding, 14 - 43001 Tarragona - Tel. 977 211 148 - www.tarracoticket.cat
20% descompte comprant tres espectacles d’aquest cicle. El Tecler, direcció artística.
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#tarragonajazz PROGRAMACIÓ ESTABLE DE JAZZ
Triangle Joan Claver, piano; Pedro Campos, contrabaix; José Benítez, bateria
Triangle és un trio de jazz contemporani que atreu tant els amants de la música improvisada
com els incondicionals del pop i el rock. El talent d’aquests joves músics crea una nova
marca sonora aportant un concepte trencador a l’escena musical.
Dissabte 28/10/17, 20.30 h. 10 €

Sumrrá V Journeys
Cinc discos al mercat i disset anys a la carretera, aquesta és la carta de presentació de
Sumrrá. Aquesta banda és un dels nous referents del jazz contemporani, que condueix fins
al límit l’exploració i la composició del format de trio de jazz.
Dissabte 25/11/17, 20.30 h. 12 €

Rick Margitza Quartet Rick Margitza, saxo tenor; Pierre de Bethmann, piano; Sylvain
Romano, contrabaix; Andrea Michelutti, bateria
El saxofonista nord-americà és sens dubte un dels grans representants del jazz modern de
les últimes dècades. Un talent que l’ha portat a fer carrera en solitari i a acompanyar grans
llegendes del jazz com Miles Davis, Chick Corea, McCoyTyner o MartialSolal, i també ha
prestat els seus serveis en formacions punteres com StepsAhead.
Dissabte 02/12/17, 20.30 h. 18 €

Olga Pes, veu i guitarra; Alexis Lanza, violoncel; Fer García-Ramos, bateria
La cantant i compositora presenta el seu nou projecte,Transit. Un repertori, barreja de cançó
d’autor i experimentació amb sonoritats del jazz nòrdic, cantat en diverses llengües que
planteja com són alguns dels indrets platònics que visitem durant la nostra vida.
Dissabte 27/01/18, 20.30 h.10 €

Gorka Benítez, saxo; Roger Mas, piano; Martín Leiton, contrabaix; Ramon Prats, bateria
UnderPool 5 és la cinquena entrega de la sèrie numerada del segell barceloní Underpool. En aquestes
produccions es convoca directament a l’estudi un grup de músics que aporten cadascun originals
compostos expressament per a l’ocasió i que, un cop enregistrats, formen part del disc editat.
Dissabte 24/02/18, 20.30 h. 10 €

Raynald Colom, trompeta i teclats; David Soler, guitarra i pedal steel
El multipremiat trompetista, compositor i productor català d’origen francès presenta Steel, un canvi
radical en el so de Colom, conegut per àlbums com Evocació o Rise. El guitarrista David Soler hi
aporta un so més agressiu i contemporani, barrejant flamenc, rock i black american music.
Dissabte 10/03/18, 20.30 h. 10 €

Teatre el Magatzem - C/ Reding, 14 - 43001 Tarragona - Tel. 977 211 148 - www.tarracoticket.cat
20% descompte comprant tres espectacles d’aquest cicle. Kike Colmenar, direcció artística.

#tarragonaendansa PROGRAMACIÓ ESTABLE DE DANSA I ARTS DEL MOVIMENT
Marta Carrasco Perra de nadie. Teatre - dansa
Tan sols qui no és ningú i no és de ningú pot arribar fins al fons de la seva interioritat, on
les intimitats ballen i criden, i juguen a la gallineta cega. Aquí, en el més profund de cada
un de vosaltres, hi habiten la Lili i els seus vigilants de la nit. Dins vostre hi ha el món del
qual tenen cura, on brollen les seves entranyables immensitats. Si vosaltres voleu, esclar.
Divendres 17/11/17, 20.30 h. 15 €

Anna Borràs När du drar, kan detta komma tillbaka... Så då är Aryo trådarna där.
Dansa contemporània
Recordar la importància que té cada relació d’amor i les seves diferents fases,com les
construïm i com són d’úniques. Experimentant això, tanmateix amb la distància i la
velocitat a través del nostre cos. Com més a prop està, més força reps, mentre que com
més lluny ens queda, es trenca i cau.
Divendres 15/12/17, 20.30 h. 10 €

Los Moñekos Yi-Ha. Dansa - teatre físic
Yi-Ha s’obre camí polsegós cap a la dura i seca vida del vell, salvatge i llunyà Oest. Una
història que fa cavalcar el públic entre cowboys, indis, escorpins, fogueres, alcohol,
cactus, trampes i mentides. Duels de cos a cos, dos contrincants que lluitaran fins que
només en quedi un. La victòria arribarà, però no serà el final.
Divendres 26/01/18, 20.30 h. 10 €

Andrés Corchero Nowhere man. Dansa contemporània
Now-hereman és un solo de dansa que neix del desig de ballar a partir de cançons que
emocionen el ballarí, que li evoquen records o li estimulen el cervell i el cos. Músiques
que fan somriure, plorar, pensar, etc. Ballar l’espai que s’habita i deixar que les músiques
transformin. El títol juga amb el del tema dels Beatles.
Divendres 16/02/18, 20.30 h. 10 €

Roberto Oliván Vulnerable. Dansa contemporània
Anticipar, sobreviure, resistir i recuperar-se dels impactes socials. Percebem la
vulnerabilitat com una àmplia zona on es creuen les mesures de control, repressió i
protecció, on es combinen els efectes d’una successiva pèrdua de les relacions
individuals i col·lectives amb uns processos d’alienació a partir de les quals s’arriba a una
situació de seguretat/inseguretat fràgil i inestable.
Divendres 16/03/18, 20.30 h. 10 €

Teatre el Magatzem - C/ Reding, 14 - 43001 Tarragona - Tel. 977 211 148 - www.tarracoticket.cat
20% descompte comprant tres espectacles d’aquest cicle. Ana Corredor, Espai Evohé, direcció artística. 65

SERVEIS I INFORMACIÓ A L’ESPECTADOR
Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als teatres. En el moment de comprar
les entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla o bé poden enviar un correu electrònic
a taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat o trucar a 977 233 149 (en horari de taquilla).

El públic podrà accedir al teatre 30 minuts abans de l’hora dels espectacles.
Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. Per evitar molèsties als
espectadors i als artistes, un cop iniciada l’actuació no es permetrà accedir al teatre.
No es permetrà obtenir enregistraments o gravacions de les obres programades, ni fer
fotografies o filmacions sense autorització expressa.
Els espectadors han d’assegurar-se que el telèfon mòbil o altres aparells que portin no emetran
senyals acústics durant l’espectacle que puguin distreure l’atenció del públic i dels 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.

VINE AL TEATRE I APARCA
Si véns al teatre en cotxe, els dies de funció podràs gaudir d’un 50%
de descompte les dues primeres hores d’aparcament al pàrquing
Rambla Nova Park i al pàrquing La Pedrera. Demana a les taquilles
del Teatre el teu tiquet (per al pàrquing La Pedrera) o el segell de la
teva entrada (per al pàrquing La Rambla).

GAUDEIX DE TOTES LES EXPERIÈNCIES I EMOCIONS DEL TEATRE
Afanya’t i no et quedis sense entrada!

teatres.tarragona.cat

PER NADAL
REGALA
ESPECTACLES!

PACKS I ABONAMENTS: Més espectacles per menys diners!
t4 PACK TIQUET 4

Estalvia un 15% aprox. comprant alhora quatre espectacles dels
assenyalats amb aquesta icona. només a taquilles.

AS ABONAMENT SIMFÒNIC: 5 CONCERTS PER 80€
• Ds. 28/10, 21 h - Alice Sara Ott & OCM
• Ds. 25/11, 21 h - Avi Avital, Vivaldi
• Ds. 16/12, 21 h - Star Wars

• Ds. 3/02, 21 h - L’Heroica de Beethoven
• Ds. 17/02, 21 h - La Patètica de Txaikovski

ABONAMENTS #tarragonafolk, #tarragonajazz, #tarragonaendansa
20% de descompte comprant tres espectacles d’un dels cicles.

DESCOMPTES: Consulta les icones de cada espectacle.
-25 SI ETS MENOR DE 25 ANYS Descomptes a taquilles i per Internet. Cal acreditar-se.
+65 SI ETS MAJOR DE 65 ANYS Descomptes a taquilles i per Internet. Cal acreditar-se.
G GRUPS Venir al teatre en grup és divertit i més econòmic. A partir de 10 persones.
Contacta amb les taquilles, per telèfon o al seu correu electrònic.
• Les 24 h: teatres.tarragona.cat.
• Nova ubicació i nou horari de taquilles. Taquilles del Teatre Tarragona
(Rambla Nova, 11 - Tarragona). Dimecres, d’11 a 13 h; dijous i divendres, d’11 a 13 h i de 17 a 19 h.
• 1 h abans de l’espectacle: al teatre o l’espai on es faci la representació.

+ INFORMACIÓ:

• Al web teatres.tarragona.cat
• Per c/e: taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat
• Per telèfon al 977 233 149 (en horari de taquilla).
• Segueix l’actualitat dels teatres a les xarxes socials de @tgncultura i fes-nos les teves recomanacions.
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C/ Reding, 14 - 43001 Tarragona
Tel. 977 211 148 - cot@cotarraconense.cat
més info a: www.cotarraconense.cat

OCTUBRE
There was a fiesta! At
Carnegie Hall Cia. produccions
La Copla de Wisconsin i Joel
Moreno Codinachs trio
Ds. 21, 20.30h - Teatre i música
Taquilla 14 € / anticipada 12 € / preu soci 10 €

Pinotxo, el musical Cia. Catacrac (+3 anys)
Dg. 22, 12.00h - Teatre musical infantil
Taquilla 8 € / anticipada 7 € / preu soci 6 €

NOVEMBRE

Una casa a l’est
de Laura Mihon Nicolescu
Col·lectiu La Santa
Ds. 18, 20.30h - Teatre
Taquilla 14 € / anticipada 12 € / preu soci 10 €

DESEMBRE
Robin Hood Cia. Veus - Veus.
Dg. 3, 12:00h
Teatre musical infantil (+4 anys)
Taquilla 8 € / anticipada 7 € / preu soci 6 €

Alma Flamenca
Ds. 9, 20:30h - Música

Conte amb final sorprenent
amb Joan Rioné
Genovesa - narratives teatrals
Ds. 4, 20.30h - Teatre
Taquilla 14 € / anticipada 12 € / preu soci 10 €

Màgia per deixar-te bocabadat
amb mag Gerard
11è Festival Internacional Teatre Màgic
Dg. 5, 12.00h - Màgia familiar (+5 anys)
Taquilla 8 € / anticipada 7 € / preu soci 6 €

Assaig sobre la lucidesa
de José Saramago.
Cia. La Danesa
Ds. 11, 20.30h - Teatre
Taquilla 14 € / anticipada 12 € / preu soci 10 €

Taquilla 10 € / anticipada 9 € / preu soci 8 €

La sorpresa del roscón d’Elvira
Lindo, amb Assun Planas. Espectacle
apadrinat per Paco Mir, del Tricicle
(especial cicle nadalenc)
Ds. 16, 20.30h - Teatre comèdia
Taquilla 14 € / anticipada 12 € / preu soci 10 €

L’Avet Feliç cia. Sim Salabim
(especial cicle nadalenc)
Dg. 17, 12:00h i Dv. 22, 12:00h + 18:00h
Titelles infantil (+3 anys)
Taquilla 8 € / anticipada 7 € / preu soci 6 €

Concert de Nadal de la COT (especial cicle nadalenc)
Dg. 17, 19:00h - Música

La millor música clàssica a l’abast de tothom
Programació estable de música clàssica, amb incursions
en d’altres estils musicals, tant per als socis de l’entitat
com per al públic en general.
Aquest cicle està organitzat per Joventuts Musicals de
Tarragona en conveni amb l’Ajuntament de Tarragona.
Preu: 10€ (sense numerar)

09/01/2018, 20h - Auditori de la Diputació
CONCERT DE LIED ALEMANY
Alba Rosa Forasté, soprano; Jordi Soler, piano.
Obres de H. Wolf, R. Wagner i R. Strauss.
Pertany a: Temporada de JMT

-12 3 € -25 5 € +65 7 €

10/10/2017, 20h
Auditori de la Diputació
SCHUMANN I CASALS
Mariona Camats, violoncel; Eudald Buch,
piano. Obres de F. Schumann i P. Casals
Pertany a: Xarxa de Músiques de Catalunya

17/10/2017, 20h - Auditori de la Diputació
BRAHMS TRIO. Tobias Gossmann, violí; Francisco
Supin, trompa; Julia Supinova, piano.
Obres de Serguei Rakhmàninov, Franz Liszt, Richard
Strauss, Edward Elgar i Johannes Brahms.

14/11/2017, 20h - Auditori de la Diputació
CLÀSSICS CATALANS AMB TOCS DE FLAMENC
N. Brull, saxo alt; J. Salvadó, percussions, A. Mor, piano.
Obres d’E. Granados, I. Albéniz, M. Oltra, P. Valls, S.
Nin-Culmell i X. Pagès-Corella. Pertany a: Temporada JMT

19/12/2017, 20h
Auditori de la Diputació
MONOGRÀFIC FRANCESC CIVIL
Miquel Villalba, piano.
Obres de Francesc Civil.
Pertany a: Temporada de JMT

16/01/2018, 20h
Auditori de la Diputació
TRIO KAUKOKAIPUU.
Pau Rodríguez, clarinet; Marina Vidal,
violoncel; Ester Lecha, piano. Obres de
J. M. Guix, L. van Beethoven, C. Holmström i M. Glinka. Pertany a: Xarxa de
Músiques de Catalunya

06/02/2018, 20h
Auditori de la Diputació
CONTRASTOS MUSICALS.
Anna Urpina, violí barroc i modern; Dani
Espasa, clavecí i piano. Obres de H. I. F.
von Biber, G. F. Haendel, A. Corelli,
S. Brotons, A. Pärt i A. Webern.
Pertany a: Xarxa de Músiques de Catalunya

13/02/2018, 20h
Auditori de la Diputació
TRIO VASNIER. Pedro José Lopez,
flauta; Samuel Espinosa, viola; Carmen
Alcántara, arpa. Obres de T. Dubois,
A. Bax, A. Jolivet, S. Brotons i M. Ravel.
Pertany a: Xarxa de Músiques de
Catalunya
Més info a: www.joventutsmusicals.cat/tarragona

c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14
43002 Tarragona · Tel. 977 29 62 51
tarragonajove@tarragona.cat
www.tarragonajove.org

ESCENARI OBERT
Entrada gratuïta - Aforament limitat

Escenari obert.
Espai Jove Kesse
Escoltar i sentir literatura juvenil | recital.
Grup de teatre de l’Espai Jove Kesse.
Dv. 20 d’octubre, 21 h.
Diuen que els joves, a partir dels dotze anys, no
llegeixen. En aquesta sessió trencarem tòpics i
descobrirem textos literaris que no deixen indiferents.
15 Diàlegs 15” + 2 ous durs.
Exposició/ Zona Zàlata.
Dv. 10 de novembre, 20 h
Instal·lació plàstica de disset artistes de diferents àmbits
amb qui el col·lectiu Zona Zàlata mantindrà posteriorment un diàleg escènic amb les seves obres.
Amb Aureli Ruiz, Pere Espanyol, Àngel Catena, Ramon
Cornadó, Pep Escoda, Rafael Lopez-Monné, Fidel Solé,
Txus Garcia, Jordi Abelló, Sergio Muro, Joan Rioné,
Marta Grau, Sandra Pascual, Taller Werkstatt i Heidy
Ramírez.

Teatre Màgic. Mag Gerard i artistes convidats | màgia.
Dv. 10 de novembre, 22 h
Espectacle de màgia presentat pel Mag Gerard amb la
participació de dos mags reconeguts que presentaran
el seu espectacle per primera vegada a Tarragona.
Activitat inclosa dins l’11è Festival Internacional Teatre
Màgic.

Accions de 15 diàlegs 15” + 2 ous durs.
Teatre, performance, acció.
Zona Zàlata.
Dv. 17 i 24 de novembre, 21 h
Zona Zàlata vol continuar celebrant el seu 30è
aniversari desenvolupant un projecte d’intercanvi i
diàleg amb creadors i artistes que ens motiven, que ens
interessen per la seva estètica o les seves propostes
creatives. Què millor per celebrar efemèrides que
envoltar-se de persones i establir vincles emocionals a
través de la creació…

Versions íntimes a piano i veu.
Miguel González. Música en directe.
Dv. 15 de desembre, 21 h
Amb només un teclat i la seva veu, Miguel González fa
memòria i proposa un repàs per algunes de les cançons
que, en algun moment o altre, l’han ajudat a reflexionar,
pensar o créixer. Músiques d’estil íntim i romàntic sense
pretensions, que bé podrien formar part d’un
recopilatori preparat per rememorar estones viscudes i
despertar somnis de futur.

Aules a l’escenari.
Aules de dinamització de l’Espai Jove Kesse.
Multidisciplinari.
Dv. 19 de gener, 21 h
Joves amb diferents inquietuds i motivacions treballen
plegats per oferir un tast creatiu i innovador de la feina
realitzada. Hi participen els joves de l’aula de cinema,
xefs joves, llengua japonesa, teatre i creació d’espectacles.

Exposicions
15 Diàlegs 15” + 2 ous durs.
Del 10 al 24 de novembre
Acte d’inauguració: dv. 10 de novembre, 20 h
Exposició instal·lació plàstica de quinze artistes de
diferents àmbits amb qui es mantindrà un diàleg
escènic. Activitat inclosa dins dels actes de celebració
del col·lectiu Zona Zàlata.

Auditori August. Arquitecte Rovira, 2
43001 Tarragona
Tel. 977 24 55 77

facebook.com/palautgn · @PalauTGN · Més info a: www.palautarragona.com

PICA-PICA GRANDES ÉXITOS
Nacho Bombín, Emi Bombón i Belén Pelo de Oro al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona amb Pica-Pica Grandes Éxitos.
Diumenge, 3 de setembre, 12 h.
Preu entrades: 15,40 € i 17,60 €
Venda d’entrades: www.servientradas.com

LUIS PIEDRAHITA
La revetlla de Santa Tecla arriba al Palau Firal i de Congressos Luis
Piedrahita. Las amígdales de mis amígdalas son mis amígdalas és
el títol d’aquest divertit monòleg.
Divendres, 22 de setembre, 21 h.
Preu entrades: 22 €
Venda d’entrades: www.yalastengo.com

EL LLAC DELS CIGNES - BALLET DE MOSCÚ
El Ballet de Moscou acaba el mes de setembre al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona amb El Llac dels Cignes. S’espera que la
companyia ompli novament l’auditori August, com ha fet en les
seves actuacions a Tarragona.
Dissabte, 30 de setembre, 21 h.
Preu entrades: 38,90 € / Preu entrada de grup: 20,90 €
Venda d’entrades: www.4tickets.es/balletdemoscu

FILM SYMPHONY ORCHESTRA
Passió, entreteniment, espectacle i música és la deficinició del
concert que oferirà la FSO el proper 27 d’octubre a l’auditori
August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
Més de 70 músics sota la direcció del mestre Constantino
Martínez-Orts, compositor i director d’orquestra especialitzat
en música de cinema.
Divendres, 27 d’octubre, 20.30 h.
Preu entrades: entre 36 i 50 € (despeses de gestió no incloses).
Venda d’entrades: El Corte Inglés i Ticketmaster

MUSIC HAS NO LIMITS
Un show on la música en directe és el fil conductor. On la
màgia dels efectes,imatges, llums veus i ritmeset faran viatjar
pels gran èxits de la historia de la música. Una proposta on hi
trobarem gèneres de la música clàssica, house,òpera, jazz,
gospel, pop, rock, etc.
Dissabte, 4 de novembre, 21 h.
Preu entrades: de 24 a 36 € (despeses de gestió no incloses).
Venda d’entrades: www.entradas.com

EL LLAC DELS CIGNES - RUSSIAN CLASSICAL
BALLET
Preservar la tradició del Ballet Clàssic Rus. Aquesta és la missió
del Russian Classical Ballet, dirigit per Evgeniya Bespalova.
Una companyia formada per un repertori de ballarins graduats
a les escoles de coreografia de més prestigi: Moscou, Sant
Petersburg, Novosibirsk i Perm.
Diumenge, 21 de gener, 19 h.
Preu entrades: 30 € i 35 € (despeses de gestió no incloses).
Venda d’entrades: www.servientradas.com
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ALTRES ACTES D’ENTITATS
MAX IN LOVE – RESPECTA’M
Organitza: Servei Municipal de Prevenció de les Addiccions
En format de petites històries entrellaçades de la vida quotidiana, els joves actors i actrius
convidaran els seus companys i companyes a reflexionar, d’una manera activa, lúdica i amb un
punt divertit, sobre qüestions que els preocupen. Hi sortiran temes com la sexualitat, els
dubtes, els tabús, la identitat sexual, l’amor romàntic, les primeres vegades, l’alcohol, les
drogues...
Aquesta proposta es troba totalment lligada amb el projecte global de ciutat RESPECTA’M, que
s’inicià l’any 2016 a les festes locals. Vol aconseguir la millora de les condicions ambientals i
educatives de la ciutadania, prevenint les conductes sexistes i qualsevol tipus de violència
sexual en tots els contextos.
Es farà un debat posterior.
Recollida prèvia d’invitacions (dues entrades per persona), a partir del 20 de setembre a les
taquilles del Teatre Tarragona.
Dimarts, 3 d’octubre, 21 h. Teatre Tarragona

CANTADA DE NADALES DE LES CASES REGIONALS
Organitza: Relacions Ciutadanes i Federació de Cases Regionals de Tarragona
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Dissabte, 9 de desembre, 19 h. Teatre Tarragona

GALA DE LA GUÀRDIA URBANA
Organitza: Guàrdia Urbana
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Dilluns, 11 de desembre, 12 h. Teatre Tarragona

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA
Organitza: Escola Municipal de Música i Conselleria d’Educació
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Dijous, 14 de desembre, Teatre Tarragona

FESTIVAL DE NADAL ESCOLA TARRAGONA
Organitza: Escola Tarragona
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Dimecres, 20 de desembre, Teatre Tarragona

¿QUIÉN PERTURBA LA PAZ EN EL CONVENTO?
Adaptació del Grup Escènic Atenea
"Tot transcorre en un peculiar i curiós convent conegut a tot arreu per la devoció que presten les
germanes a una de les religioses més adorades del convent i també per... per la seva poció
"màgica" que des de fa anys s'elabora allí mateix. L'entrada i acolliment d'una monja novícia i
molt, diguem-ne, revolucionària, farà possible el miracle de la seva vida i de la vida del convent...
el qual, donarà molt a parlar...
Preu: 12 € i 6 € (amfiteatre) - Venda d’entrades a teatres.tarragona.cat i a les taquilles del Teatre
Tarragona.
Diumenge, 21 de gener, 18.30 h. Teatre Tarragona
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