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COMMEMOREM...
• 100 anys del naixement d’Ella Fitzg
erald
• 50è aniversari de la mort de Joan
Antònio i Guàrdias
• 30 anys de Zona Zàlata
• 20 anys de la Banda Juvenil Unió
Musical de Tarragona
• 5 anys d’Stromboli Jazz Band

La programació estable de la Temporada, se’ns presenta amb la novetat de la Temporada
de Música Sacra, l’estrena a Tarragona del documental Jujol-Gaudí, la nova producció de la Sala Trono –Els tres aniversaris- i un cap de setmana especial dedicat a la
millor dansa: “Gaudeix dansa!”. Però, també, la continuïtat de la temporada d’òpera amb
Manon Lescaut i Carmen, tres concerts més en el marc de la Temporada Simfònica de l’Orquestra Simfònica Camera Musicae, dos grans espectacles per a tots els públics: Geronimo
Stilton. El nou musical i la gira de comiat de La gran ilusión del Mago Pop, els concerts del
Festival Internacional Dixieland, els concerts del cicle “Música per a tothom” i grans noms i
espectacles de tots els gèneres amb presència destacada d’agents artístics del territori. Als
nostres escenaris hi podrem veure, entre d’altres: Pepa Plana, Stromboli Jazz Band, la JOIC,
Zona Zàlata, L’Hostalera, Andrea Motis, La Missa de Glòria de Puccini, Mag Edgard,
Cia. Dantzaz, Esbart Ciutat Comtal, L’Electe amb Ramon Madaula i Roger Coma, Albert
Guinovart amb la BUMT, La rebotiga de l’òpera amb Marcel Gorgori, Infàmia amb Emma
Vilarasau, Jordi Bosch...
El Teatre és emoció, coneixement i experiència. Un espai de trobada i convivència per a
tothom. Com ens agrada proclamar, compartim emocions i creixem junts, i de ben segur
que a totes i a tots ens espera una gran Temporada!
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Dv. 28 abril - 21h
Teatre

TEATRE
METROPOL

Els tres
aniversaris
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TARRAGONA

Saphie Wells
& The Swing
Cats

Música

Gran retorn a Fantasia
El Nou Musical

Cia. Pepa Plana

Dg. 12 març - 19h

Dm. 4 abril - 20h

Cor Amics de l’Òpera
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Teatre

TEATRE
METROPOL

Cultura,
Kultura,
Mixtura
Zona Zàlata
30 anys

estrena
2 dies
2 funcions

+ LA RESTA DE CICLES I
ACTIVITATS DE LA TEMPORADA:
Temporada Música Sacra,
Música per a tothom, Festival Dixieland,
Mostra Teatre Jove, Escena Tarragona,
Les Escoles van al Teatre,
Fòrum de l’Espectador, Exposicions, etc.
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TOTS JUNTS HO FEM POSSIBLE!

GRÀCIES

Algunes imatges de la
darrera temporada

JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA
■ AMICS DE L’ÒPERA DE TARRAGONA ■
DELEGACIÓ DE TARRAGONA DEL COL·LEGI
OFICIAL DE PSICOLOGIA DE CATALUNYA
■ CASA DE LES LLETRES ■ ABONATS
DEL TEATRE ■ IMAGINAUTES SERVEIS
CULTURALS ■ AFDT. ASSOCIACIÓ PER AL
FOMENT DE LA DANSA DE TARRAGONA
■ TARRAGONA JOVE ■ BANDA UNIÓ
MUSICAL DE TARRAGONA ■ JOIC. JOVE
ORQUESTRA INTERCOMARCAL ■ ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA ■ ORQUESTRA
CAMERA MUSICAE ■ STROMBOLI JAZZ
BAND ■ COR CIUTAT DE TARRAGONA
■ FESTIVAL INTERNACIONAL DIXIELAND
■ SALA TRONO ■ FESTIVAL TEATRE
MÀGIC ■ ZONA ZÀLATA ■
ESBART
DANSAIRE DE TARRAGONA ■ IMET ■
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA ■
GRUPS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE...
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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
taquilla.metropol@tarragona.cat o trucar a 977 244 795 (en horari de Taquilla).
L’accés del públic comença 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
realitzar filmacions sense autorització expressa.
Es prega als espectadors que assegurin que el seu telèfon mòbil o altres aparells no emetran senyals
acústics que distreguin l’atenció del públic i artistes.

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

PACK TIQUETS:
Més espectacles per menys diners!
teatres.tarragona.cat
NOMÉS A LES TAQUILLES DEL TEATRE METROPOL

PACK TIQUET 4. ESTALVIA UN 15% APROX. COMPRANT 4 ESPECTACLES ALHORA,
DELS ASSENYALATS AMB AQUESTA ICONA. NOMÉS A TAQUILLES
PACK ÒPERA

PACK TEMPORADA SIMFÒNICA

2 ÒPERES PER: 84€ / 92€

3 CONCERTS PER: 42€

(depenent de la localitat)

- Dv. 17 març. 21h - Manon Lescaut
- Dv. 26 maig. 21h - Carmen

- Ds. 4 març. 21h - Stephen Kovacevich
- Ds. 22 abril. 21h - Sabine Meyer & OCM
- Ds. 20 maig. 21h - Alba Ventura & Antoni Ros Marbà

PACK DANSA

PACK DIXIELAND

2 ESPECTACLES AL PREU D’1: 16€

2 CONCERTS PER: 20€

- Dv. 5 maig. 21h - Áureo
- Dg. 7 maig. 18.30h - Acròstic

- Dm. 4 abril. 20h - Saphie Wells & The Swing Cats
- Dc. 5 abril. 21h - Andrea Motis & Joan Chamorro Quartet

L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, sempre que la causa sigui imputable
a raons alienes.

DESCOMPTES: Consulta les icones de cada espectacle

Reservat el dret d’admissió.

SI ETS MENOR DE 25 ANYS: Descomptes a Taquilles i per internet. Caldrà acreditar-se
SI ETS MAJOR DE 65 ANYS: Descomptes a Taquilles i per internet. Caldrà acreditar-se
GRUPS: Venir al teatre en grup és divertit i més econòmic. A partir de 10 persones. Només a Taquilles

VINE AL TEATRE I APARCA

PÀRKING LA PEDRERA

ÀREA DE SERVEI

Si véns al Teatre en cotxe els dies de funció podràs gaudir d’un 50% de
descompte les dues primeres hores d’aparcament al pàrking Rambla
Nova Park i Pàrking La Pedrera acreditant la teva assitència al Teatre. Informa’t a les taquilles.

• Les 24h: teatres.tarragona.cat
• Taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46 - Tarragona)
Dimecres i dijous, de 12 a 14h - Divendres, de 12 a 14h i de 18 a 20h
• 1h abans de l’espectacle: Al Teatre o espai on es faci la representació

+ INFORMACIÓ:
• A la web teatres.tarragona.cat
• A l’aplicació de mòbil Tarragona Agenda Cultural

• Per c/e: taquilla.metropol@tarragona.cat
• Per telèfon al 977 244 795 (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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Stephen Kovacevich:
un pianista llegendari
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Piano: Stephen Kovacevich · Director: Tomàs Grau
• Concert per a piano i orquestra núm. 24, KV 491: W. A. Mozart
• Simfonia núm. 3: A. Bruckner

dissabte

4

març
TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

1h 45

MÚSICA

Una de les grans cites de la temporada. Imperdible!
Què us semblaria escoltar a Tarragona el mateix concert per a piano i orquestra -el número 24 en Do menor de Mozart- que el llegendari pianista
Stephen Kovacevich tocarà unes poques setmanes després acompanyat
per la Filharmònica de Los Ángeles, la seva ciutat natal?
El 24 de Mozart és un concert que el pianista i director ha tocat recentment
en marcs de gran relleu, com el festival de Verbier. Parlar d’ell és apel·lar a
una llegenda del pianisme de la segona meitat del segle XX. Aquest concert, que es completa amb l’espectacular tercera simfonia de Bruckner
sota la direcció de Tomàs Grau, serà sens dubte una de les grans cites de
la temporada. Imperdible!

Preu
general:
18€

15€

-25 10€

+65 15€
TS

14€

Col·labora

A les 20h, xerrada
introductòria sobre la
3a Simfonia de Bruckner
a càrrec de Josep Maria
Rota, president de Joventuts
Musicals de Tarragona.
Al foyer del primer pis

“Kovacevich se sienta ante el piano en posición muy baja, parecida a la que
adoptaba Gould, (:::) pero es la que considera cómoda y de la que extrae sus mejores
efectos, que nacen de un bien dosificado ataque a la nota y de un experto control
de dinámicas”
Arturo Reverter, Scherzo

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Jujol-Gaudí: dos genis
de l’arquitectura

divendres

10

Estrena del documental a Tarragona

març

Autor i director: Luis Campo Vidal
Entrevistes a: Josep María Jujol, Carlos Flores, Josep Llinás, Toshiaki Tange,
Perejaume Borrell Manuel Medarde, Anna Manent Segú, Juanjo Lahuerta,
Montse Duran, Pere Virgili, Oriol Bohigas, Pilarín Vayés, José Antonio Gallego,
Sonia Plana

20h

TEATRE
METROPOL

Durada

52’

DOCUMENTAL
+ COL·LOQUI

Un gran esdeveniment cultural i ciutadà
que reconeix Jujol, com a geni tarragoní i universal
Jujol, fill de Tarragona, un geni que necessita ser reconegut.
Aquest documental té com a objectiu esdevenir una peça més que col·labori en el coneixement i difusió del genial trencadís d’aquestes dues figures
de l’arquitectura; un trencadís que conté les idees, la vitalitat, la força, l’esperit, els secrets i el traç únic de Jujol i Gaudí.
Compta amb la presència d’experts en Jujol i en Gaudí, que expliquen
la seva visió i la interrelació professional i creativa entre els dos genis.
Dues ments brillants que van anticipar el camí de l’arquitectura moderna.
En acabar la projecció tindrà lloc un col·loqui a la mateixa sala del teatre.

Producció:
Sagesse
Patrocinat per:
Ajuntament de Tarragona
Ajuntament de Sant Joan Despí
Suport:
Ajuntamentde Cornellà
Institut Ramon Llull
Inst. Català de les Empreses Culturals
Generalitat de Catalunya
Agraïments:
Arxiu Jujol, MNAC, Centre Jujol
Can Negre, Can Camprubí, Einsmer,
Tarragona Film Office, Arxiu de Sant
Joan Despí, Basílica de la Sagrada
Familia, Torre Bellesguard, Consorci
de la Colònia Güell

www.jujol-gaudi.com
“Si vostè pensava que coneixia a Gaudí, es sorprendrà veient aquest preciós documental”
THE GUARDIAN
“Jujol dóna vida i color a l’obra de Gaudí”
Yuji Morieda, reconegut arquitecte japonès

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Paradís Pintat
Cia. Pepa Plana

Autors: Pepa Plana i Ferruccio Cainero · Director: Ferruccio Cainero
Amb: Pepa Plana

Una magistral Pepa Plana ens fa riure i ens emociona en
un espectacle esplèndid, d’una gran riquesa visual, que
vesteix de poesia les migracions. Una cita ineludible
Pepa Plana, premi Nacional de Cultura 2014, és un referent nacional i
europeu en el gènere per la qualitat dels seus espectacles i per la seva
contribució en la visualització de les pallasses. Entre els seus treballs anteriors
destaquen De Pe a Pa, Giulietta, L’atzar o Penélope i el seu pas pel Cirque du
Soleil. La gran Pepa Plana, una de les millors pallasses europees, torna
al seu admirat Metropol i amb el seu estimat públic.
Qui no ha vist a casa o al menjador dels tiets un d’aquells quadres plens d’angelets? Tota la vida veient-lo i no hi havíem caigut que hi ha una angeleta
diferent, que té el somni de volar per transformar-se en àngel de la guarda.
I quan no la pot veure ningú, surt del quadre per intentar realitzar el seu somni.
Però veu que és més fàcil nedar que volar i acaba sent l’àngel de la guarda
al fons del mar. Un espectacle que, malgrat ser divertit, també ens connectarà amb la cara més trista del món on vivim i, com fan els bons pallassos, ens
posarà un mirall davant la cara per veure’ns reflectits i interpel·lats.

dissabte

11
març

TEATRE
METROPOL

21h
Durada

1h

TEATRE DE
PALLASSOS

Preu
general:
14€

10€

-25 8€

+65 10€

La companyia
Pepa Plana col·labora
amb aquest espectacle
amb l’ONG de salvament
marítim Proactiva Open Arms
fent-ne difusió a través dels
materials de comunicació de
l’espectacle

Conversa amb Pepa Plana
en acabar la representació

“Humana i expressiva, Pepa Plana té una gran capacitat per emfatitzar
amb els espectadors, fer-los riure i emocionar-los”
Núria Cañamares. Recomana
“L’espectador, des del minut u, ja ha quedat atrapat en la seva màgia”
Toni Polo. Recomana.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Stromboli Jazz Band
Celebració de 5 anys d’il·lusions

diumenge

estrena

Director: Raül Cid
Amb: Raül Cid (Trombó, Veu i Direcció), Josué García (Trompeta),
Ton Solé (Banjo/Ukelele), Ismael Carles (Tuba) i Adrià Mort (Bateria)

12
març

TEATRE
METROPOL

19h

Stromboli Jazz Band celebra el seu 5è aniversari
amb un nou CD + artistes convidats

Durada

Stromboli Jazz Band, el grup de jazz popular del Camp de Tarragona, està
de celebració aquest 2017 amb el seu 5è aniversari i amb la presentació
del seu segon CD. El primer CD, titulat “Smile”, va ser presentat al febrer del
2013 també al Teatre Metropol.

Preu
general:
10€

1h 30

MÚSICA

-25 8€

+65 8€

En aquest nou espectacle, faran un repàs a la trajectòria d’aquests
anys, a part d’incorporar novetats i comptant amb la col·laboració
de diversos artistes convidats.
Com ja es ben sabut, les seves actuacions destaquen perquè són una
barreja de bona música, amb dosis d’humor, teatre i una gran interacció
amb el públic.
Des de que es van donar a conèixer, al febrer de 2012, han realitzat més
de 300 actuacions amb molt bona resposta de públic i dels mitjans.
Han participat, entre d’altres, al Festival Creart de Tarragona, al Festival
Cava Jazz de Guardiola de Font-rubí, al Cicle Altafujazz d’Altafulla, al Cicle
de Música als Castells de Catalunya, al Festival Internacional Dixieland de
Tarragona, Nit als Museus, als Festivals de Blues de Reus i Tarragona, al
Cicle de Jazz de Cambrils, en una gran quantitat de Festes Majors i festes
privades, i cal destacar, la seva actuació al 47è Festival de Jazz (Heinekenjazzaldia) de San Sebastián.
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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divendres

Manon Lescaut

17

de Giacomo Puccini

COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS

Òpera en quatre actes
(Sobretitulada en català)

Director musical: Daniel Gil de Tejada
Director d’escena: Carles Ortiz
Amb: Svetla Krasteva, Enrique Ferrer, Enric Martínez-Castignani,
Carlos Cremades, Juan Carlos Esteve, Carles Ortiz, Laura Brasó,
Pau Armengol, Albert Espinosa, Xavier Casademont i Joaquim Cornet

març

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

3h

ÒPERA

Una història d’amor juvenil plena de sensualitat
i riquesa expressiva. Imprescindible
Text escrit per un equip de redacció convocat per l’editor Giulio Ricordi,
que es va basar en la novel·la de l’abat Prévost del mateix títol. Estrenada
al Teatre Regio de Turín, l’1 de febrer de 1893. Amb Saioa Hernández i
Enrique Ferrer com a veus principals, aquesta òpera és un repte per al cor.
Una història d’amor juvenil plena de sensualitat i riquesa expressiva que
explica la història de Manon, l’heroïna sensible que s’entrega plenament a l’amor fins a l’autoimmolació. L’obra s’inspira en la novella L’historie
du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut (1731) d’Abbé Prevost que,
prèviament, havia servit de base per a òperes d’Auber i, sobretot, de Massenet. Puccini, però, va voler allunyar-se estilísticament de Massenet i de la
“perruca empolsegada” típicament francesa, arrecerant-se en un verisme
molt personal.

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Preu
general:
47/51€

42/46€

-25 42/46€

+65 42/46€
CARMEN +
MANON LESCAUT
PER 84€/92€

15 de març - 19.30h
A l’Antiga Audiència.
Conferència introductòria a
càrrec de Josep Maria Rota
17 de març - 20h
Foyer Teatre Tarragona
Xerrada Introducció

19

Geronimo Stilton
3
a la demarcació

ÚNIQUES
FUNCIONS

Gran retorn a Fantasia - El Nou Musical
Director: Lluís Danés
Composició musical: Xavi Lloses
Llibret: Enric Llort
Amb: Geronimo Stilton, Beth Rodergas, Edgar Martínez, Marc Gómez
Marina Xeix, Marina Schiaffino, Laura Borràs, Joan Mas i Toni Guillemat

Geronimo Stilton torna al Regne de la Fantasia
en un musical familiar espectacular i màgic!
Geronimo Stilton torna al Regne de la Fantasia! I aquesta vegada no hi
és per passar-hi uns dies de vacances, sinó perquè l’espera la missió més
difícil, més misteriosa, més aventurera, més emocionant, més perillosa, més
solitària i més màgica de totes!

diumenge

26
març

TEATRE
TARRAGONA

12, 16 i 19 h
Durada

2h 10

MUSICAL

-

Preu
25 22€
general:
+65 22€
25€/
20€ (menors
de 16 anys)

Aquesta vegada, Flordiana, li ordena que vagi a buscar tots els tresors
màgics que hi ha escampats per tot el Regne de Fantasia. Tot plegat és
estrany i molt misteriós.
Una aventura de bigotis en què ens retrobarem amb personatges tan coneguts com el gripau Scribacchinus, la Flordiana de la Flor, l’encantador
Boletus, la valenta Alys i molts d’altres!
Una nova aventura musical farcida de misteri, d’emoció, de màgia,
de cançons molt divertides i moltíssima fantasia!

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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JOIC: obertures d’òpera
Jove Orquestra InterComarcal
Director: Marcel Ortega i Martí
•
•
•
•
•

Don Giovanni, obertura: Wolfgang Amadeus Mozart
Allegretto, de la Simfonia n. 7: Ludwig van Beethoven
Egmont, obertura: Ludwig van Beethoven’
El caçador furtiu (Der Freischütz), obertura: Carl Maria von Weber
L’holandès errant (Der fliegende Holländer), obertura: Richard Wagner

diumenge

26
març

TEATRE
METROPOL

18.30h
Durada

Concert de grans clàssics del repertori romàntic
germànic. Drama i passió operístics de la mà
de l’enèrgica JOIC
Els imperis austríac i alemany, amb tota la seva riquesa de pobles i tradicions, foren el
bressol de la cultura romàntica en totes les seves vessants: Göthe, Hölderlin, Schiller, Caspar David Friedrich, Fichte... Però l’art que més va veure’s implicada en la revolució de la
passió i del sentiment va ser la música. Els concerts d’orquestra i les sessions d’òpera del
segle XIX eren esdeveniments massius en què els assistents tenien experiències transcendentals. Art romàntica total, la música era capaç de transportar les ànimes a un món místic. Els autors alemanys van saber impregnar llur música del misteri, la meravella, el poder
profund de l’imaginari col·lectiu del seu poble. Els intèrprets, compositors i instrumentistes,
eren personatges venerats per les masses, que els dotaven de poders gairebé màgics.
Tindrem el plaer de deixar-nos emportar pel drama perniciós del Don Joan i el Comendador, de l’amenaça mortal i eterna que pesa sobre Max el caçador, de l’amor maleït
de l’Holandès i Senta... Preparats per una vetllada llegendària?

1h

MÚSICA

Preu
general:
12€

-25 8€

+65 8€

Coorganitza:

Amb el suport de:

“Si la bona música és un bàlsam per als sentits, en una ciutat com la nostra tan mancada
de tradició cultural en general i musical en particular, cal cuidar la pervivència d’una
formació com aquesta. I més si es tracta de l’acció solidària que amb un concert com
aquest duen a terme cada any a un preu d’entrada popular”
Diari de Tarragona

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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L’Hostalera
de Carlo Goldoni

Director: Pau Carrió
Amb: Laura Aubert, David Verdaguer, Marc Rodríguez,
Alba Pujol, Pep Ambrós, Mireia Illamola i Jordi Oriol

Meravellós joc de comèdia, amb flaire de Goldoni.
Un dels grans èxits de la Temporada!
Aires italians, ritmes dels 60’s, música en directe i un repartiment de
luxe, amb set actors joves i amb ganes, encapçalat per Laura Aubert i David Verdaguer. Reubicada a la Itàlia dels anys seixanta, lluny
del segle XVIII en què se situa i va ser escrita l’obra original de Goldoni,
la proposta de Pau Carrió és fresca, lluminosa, energètica, obertament festiva i plaent als sentits.

divendres

31
març

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

2h

TEATRE

Preu
general:
26€

22€

-25 12€

+65 22€

Mirandolina porta l’hostal que va heretar del seu pare. Molts dels clients
que hi arriben, especialment els homes, acaben rendint-se als seus peus,
i molts s’hi estan molt més temps del que esperaven. Una tarda n’arriba un
que sembla no voler saber-ne res i Mirandolina decideix fer-lo caure. A
partir d’aquí arrenca una lluita entre dos bèsties tocades per la passió,
l’amor i el joc de la seducció. Una comèdia plena de preguntes sobre el
sexe, l’enamorament, l’amor… on comença un i acaba l’altre? Els sabem
diferenciar quan un o l’altre ens arrosseguen? I si no ens arrosseguen? Què
és això que tothom diu que experimenta amb un mateix nom però amb mil
matisos diferents? Un joc ple de plaers, música i menjar.
“Una festa teatral d’aquelles que transmeten alegria contagiosa; la Venècia de
Goldoni i el Transtevere de Fellini, coincideixen aquest cop a l’escenari!”
RAMON OLIVER - Teatralnet

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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dimarts

Saphie Wells
& The Swing Cats

4

abril

Concert Inaugural de la 23a Edició del
Festival Internacional Dixieland de Tarragona 2017

TEATRE
TARRAGONA

20h

Saphie Wells, veu · Joan Subirats, saxo · Marc Massagué, guitarra
Alejandro "Wassylli" Granados, contrabaix

MÚSICA

Saphie Wells & The Swing Cats ens presenten un
repertori de swing recordant temes clàssics del jazz
en format acústic i original
Amb la càlida i melodiosa veu de Saphie Wells acompanyada de tres
grans instrumentistes, el treball repassa al més pur estil dels anys 30 i
40 temes d'artistes com Billie Holiday, Chet Baker, Duke Ellington, George
Gershwin, Jimmy McHugh, Dorothy Fields i Ella Fitzgerald, aprofitant la commemoració del centenari del naixement d’aquesta prestigiosa cantant
nord americana.

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Preu general:
12€

Pd

SAPHIE WELLS &
THE SWING CATS +
ANDREA MOTIS &
JOAN CHAMORRO
QUARTET PER 20€

Coorganitzat amb

27

Andrea Motis &
Joan Chamorro Quartet

dimecres

5

abril

Presentació del nou àlbum “Emotional Dance”
Festival Internacional Dixieland de Tarragona 2017

TEATRE
TARRAGONA

21h

Andrea Motis, veu i trompeta · Joan Chamorro, contrabaix, saxo tenor, flauta, veu, arranjaments, producció i direcció musical · Ignasi Terraza, piano ·
Josep Traver, guitarra · Esteve Pi, bateria

MÚSICA

Amb la música d'ídols de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove
trompetista i cantant Andrea Motis porta, juntament amb Joan Chamorro,
sorprenent el públic des de 2012, any en què Quincy Jones es va fixar en
ella i la va convidar a compartir escenari al Festival de Peralada. El disc
es titula Emotional Dance, està editat pel llegendari segell Impulse! i sortirà a la venda el 17 de febrer de 2017. Emotional Dance es va gravar a
Nova York amb una banda formada per músics catalans i nord americans
i està produït per Jay Newland i Brian Bacchus (conegut pel seu treball
amb Norah Jones i Gregory Porter).

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Preu general:
16€

Pd

SAPHIE WELLS &
THE SWING CATS +
ANDREA MOTIS &
JOAN CHAMORRO
QUARTET PER 20€

29

GRAN CO
NCERT DE
SETMANA
SANTA! 16
0 músics!

Tempora
Música Sda
acra

Missa de Glòria
de Giacomo Puccini

COR CIUTAT DE TARRAGONA
COR LIEDER CÀMERA
COR DE L’AUDITORI ENRIC GRANADOS DE LLEIDA
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS (OSV)
Vicenç Esteve, Tenor · Manel Esteve, Baríton
Direcció: Xavier Puig

dilluns

10
abril

CATEDRAL
TARRAGONA

21.30 h
Durada

1h 30

MÚSICA

Una Missa de Puccini molt operística
per celebrar la Setmana Santa
La celebració de la missa es converteix en un decorat d’òpera si la música
de la litúrgia l’ha triada Puccini. Desprès de l’èxit de l’any passat amb la
Passió segons Sant Mateu de J.S. Bach, la gira de Setmana Santa de l’Orquestra Simfònica del Vallès arriba novament a la Catedral de Tarragona,
amb les veus del Cor Ciutat de Tarragona i les de diferents corals del territori, per oferir-nos aquesta gran obra que farà creure als descreguts. Les
mans sàvies de Xavier Puig perfilaran la partitura amb què Puccini
demostrà el seu mestratge abans de revolucionar l’òpera com a gènere. Els agnòstics i simpatitzants no cal que patiu, perquè també picarem
l’ullet al Puccini més operístic. Pregaràs perquè no s’acabi.
PROGRAMA MUSICAL
G. Puccini Missa de Glòria
			
Preludi Simfònic
			
‘Tre Sbirri, una carrozza’ de Tosca
PROGRAMACIÓ ESTABLE

Preu
general:
20€

17€

-25 12€

+65 16€

Producció:
OSV
Cor Ciutat de Tarragona
Suport:
Ajuntament de Tarragona
Diputació de Tarragona
Juventuts Musicals de Tarragona
Agrupació d’Associacions de
Setmana Santa de Tarragona
Federació Catalana
d’Entitats Corals (FCEC)
Capítol de la Catedral
Patrocini:
Memora
Fluidra
Banc Sabadell

En el marc de la Gira de
Setmana Santa 2017
de l’OSV

31

Sabine Meyer &
Orquestra Camera
Musicae

dissabte

22
abril

TEATRE
TARRAGONA

21h

ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Clarinet: Sabine Meyer · Director: Tomàs Grau
Durada

• Concert per a clarinet i orquestra, KV 622: W.A. Mozart
• Serenata per a orquestra de cordes, op. 48: P.I. Txaikovski

La musa del clarinet
Referent i inspiració a parts iguals per a generacions de clarinetistes,
l’artista alemanya Sabine Meyer compartirà al costat dels músics i del
públic una de les melodies més cèlebres escrites per a aquest instrument:
el Concert per a clarinet i orquestra en La major de Mozart, un exercici de
pulcritud i bellesa màximes que Meyer aborda des de la plena maduresa
interpretativa.

1h 30

MÚSICA

Preu
general:
18€

15€

-25 10€

+65 15€
TS

14€

Col·labora:

Meyer és la convidada d’excepció d’un programa que es completa amb
la Serenata per a orquestra de cordes en Do major de Txaikovski, sota la
direcció del director titular i artístic de l’orquestra, Tomàs Grau.

“Sabine Meyer, una clarinetista de llegenda”
Enrique Franco, El País

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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divendres

Els tres aniversaris
de Rebekka Kricheldorf

NOVA PRO
DE LA SALA DUCCIÓ
TRONO

Direcció: Jordi Prat i Coll
Traducció: Joan Negrié
Amb: Anna Alarcón, Rosa Boladeras, Miranda Gas, Joan Negrié,
Victòria Pagès i Albert Triola

28
abril

TEATRE
METROPOL

21h
Una versió contemporània de Les tres germanes
de Txèkhov
La Irina celebra el seu aniversari. Havia planejat una gran festa amb música,
ball i molts convidats. Però la Irina s'avorreix. Els pocs convidats que han vingut
estan asseguts a terra desganats i el seu germà Andrei ha vingut amb una
nova parella, embarassada.

Durada

2h

TEATRE

Preu
general:
16€/20€

14/17€

-25 10/12€
+65 14/17€

Les seves germanes tampoc contribueixen gaire a que s'estengui l'alegria: la
Masha està atrapada en un matrimoni sense amor i flirteja amb Georg, l'únic
amic casat de l’Andrei.
L'Olga és l'única dels quatre que treballa i ha de finançar tota la família.
L'herència que van deixar els seus pares va ser malgastada fa temps i la casa
familiar està molt deteriorada.
La festa d'aniversari fracassa també els dos anys següents a causa d'un nou
embaràs, una aventura amorosa, intents de suïcidi, deutes, manca de feina
i perspectives vitals. I la solidaritat entre les tres germanes es posa a prova.
Els personatges de Kriecheldorf tenen una extrema capacitat analítica, i això
els submergeix encara més en el dolor de saber-se fracassats en el terreny
personal i social, i de veure reflectit el seu propi fracàs en el de l'altre. La decadència de la casa dels germans representa així l'exteriorització d'aquest
sentiment de ruïna i degradació.
PROGRAMACIÓ ESTABLE

És una producció de Sala
Trono en coproducció amb
Teatre Metropol de Tarragona,
Teatre Bartrina de Reus, Teatres
de Valls i la Villarroel amb
la col·laboració del Teatre
de Salt

35

dissabte

El somiatruites
Cia. Mag Edgard

Direcció: Edgard Mauri
Intèrprets: Edgard Mauri, Sule Joe Frazier i Damian Costa

+4

29
abril

anys

TEATRE
METROPOL

18.30h
Un espectacle de màgia diferent,
ple d’imaginaciói per a tota la família
El Somiatruites és un espectacle familiar i per a tots els públics, on es combina la màgia més espectacular dels grans aparells amb la màgia més
impactant de petit format. Aquest conjunt de sensacions, sota una acurada posada en escena fa del Somiatruites un espectacle deliciós per a tota
la família.
El Somiatruites, endinsa l’espectador petit i gran en un món on no hi ha límits
per a la imaginació. Diuen que la imaginació és el llapis amb el qual els nens
dibuixen les seves millors aventures, on res és segur i tot és possible, d’aquesta
manera al Somiatruites, en cada representació s’escriu el més increïble dels
miracles imaginatius.

Durada

1h 10

MÀGIA / TEATRE

Preu general:
8€ - 5€ (menors
de 12 anys)

Ho organitza:

El Mag Edgard li diu a l’audiència “quan tot s’enfosqueix apareixen els estels”
i això és El Somiatruites, una successió de punts de llum que van clarificant
l’univers dels espectadors fins a atrapar-los en el seu personal món màgic.

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Áureo

divendres

5

GAUDEIX DANSA!
Un cap de setmana especial dedicat a la millor dansa

Un menú degustació de dansa
Cia. Dantzaz

GAUDEIX
DANSA!

maig

Autors: Itzik Galili, Lukas Timulak, Jone San Martín, Christine Hassid i Judith Argómaniz
Directora: Adriana Pous
Amb: Andrea Loyola, Jone Amézaga, Esmee Lobley, Miren Leiceaga,
Juliana Javier, Marek Strycek, John O’Gara, Tiziano Pilloni, Fernando Luis,
Riccardo Ciarpella, Ioritz Galarraga i Olaia Valle

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

Després de l’èxit de Flash!, l’excel·lent Cia. Dantzaz torna amb un
espectacle esplèndid, tant pels amants de la dansa com per a
tots aquells que volen acostar-s’hi per primer cop.
Una experiència imprescindible que t’emocionarà!
La dansa t’entusiasma i potser no ho saps! Vine a comprova-ho i a gaudir amb
Áureo. Cinc peces breus creades per reconeguts coreògrafs de projecció internacional, com ara Itzik Galili o Lukas Timolak, i per alguns dels nous valors emergents
de les arts del moviment. Un variat menú artístic. Cinc maneres de veure la dansa i
apropar-se a l’espectador: Plasticitat, poesia visual en moviment, videocreació,
dansa neoclàssica, moderna i contemporània, musica clàssica (Händel, Bach, ...) i la
més actual, etc. Excel·lència, frescor, innovació, investigació i qualitat artística
són els ingredients d’aquest collage de dansa. Cinc històries que conviden
l’espectador a submergir-se en temes com el valor dels moments presents, la
bellesa de les coses, les vides dels homes de la mar...
Áureo és, en definitiva, l’última proposta artística d’una companyia que després de més
de 13 anys de trajectòria és una plataforma de projecció per a joves ballarins i intèrprets de tot el món. No en va, els dotze ballarins que defensen sobre l’escenari
Áureo són prometedors ballarins arribats de diferents punts d’Europa: Gran
Bretanya, Bèlgica, Alemanya, Itàlia, Noruega i Espanya.

1h 30

DANSA

Preu
general:
15€

13€

-25 12€

+65 13€
DA

ÁUREO+ACRÒSTIC
PER NOMÉS 16€

Col·labora: AFDT, Associació per al
foment de la dansa de Tarragona
i altres escoles de dansa

4 de maig - 19.30 a 20.30h
Cia. DANTZAZ AL CARRER!
Veure + info a la pàg 67
5 de maig
Conversa amb la companyia
en acabar la representació

“Un espectacle senzillament meravellós”
TEOBALDOS, Noticias de Navarra

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Acròstic

Esbart Ciutat Comtal

divendres

7

GAUDEIX
DANSA!

maig

Direcció: M. Teresa Agustí Morales
Assessor artístic: Lluís Calduch Ramos
Intèrprets: Cos de dansa de l’Esbart Ciutat Comtal

TEATRE
TARRAGONA

18.30h
Quan la dansa d’arrel tradicional
evoluciona i excel·leix. Deixa’t sorprendre!
Acròstic, una composició poètica en la qual emanen els sentiments a
través de la dansa. Imatges, formes, gestos i moviments per comunicar i fer
sentir les emocions que fonamenten la nostra existència.

Durada

DANSA

Preu general: 5€
Preu reduït en motiu del
cap de setmana dedicat
a la dansa

DA

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Foto: Jordi Álvarez

L’Esbart Ciutat Comtal presenta Acròstic talment com una composició poètica en la qual emanen els sentiments a través de la dansa. Es tracta d’un
conjunt expressiu que, com un entreteniment lingüístic, enjogassat i misteriós,
ens revela missatges commovedors i essencialment vitals. Una composició
d’imatges, formes, gestos i moviments amb la voluntat de comunicar i
fer sentir les emocions que fonamenten la nostra existència. Creació,
sempre creació, perquè la nostra progressió és contínua i el nostre esforç
ara esdevé un munt de lletres, les lletres esdevenen paraules, les paraules
moviments, i els moviments danses. És el resultat d’anys, de l’evolució pròpia de
la vida i del treball en grup.

1h 15

ÁUREO+ACRÒSTIC
PER NOMÉS 16€
Producció:
Esbart Ciutat Comtal

Amb suport de:
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona

Conversa amb la companyia
en acabar la representació

“Acròstic revoluciona la dansa catalana”
ens.cat
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Premis Literaris
Ciutat de Tarragona
Acte de lliurament +
recital poètico-musical de Mariona Forteza

dissabte

13
maig

TEATRE
METROPOL

Amb: Mariona Forteza (veu, narració i/o discurs i guitarra)
i una segona guitarra, del músic Carlos Garrido

21h
Durada

En homenatge al poeta Joan Antònio i Guàrdias
amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort
Com cada any, l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona és
una ocasió per celebrar i retre homenatge a escriptors, esdeveniments, organitzacions i iniciatives destacades de la nostra cultura, tant a nivell local com
en un àmbit més general. En els darrers anys, per exemple, hem dedicat aquest
acte a poetes com Joan Vinyoli, el 2014, o Montserrat Abelló, el 2015. El 2016,
l’acte es va dedicar a l’escriptora tarragonina Olga Xirinacs, en el marc d’una
multitud d’activitats que van sorgir de tota la societat tarragonina. Aquest 2017
volem recordar el poeta, editor i llibreter Joan Antònio i Guàrdias (Tarragona,
1890-1967). La primera part de l’acte servirà per donar a conèixer els
guardonats en aquesta vint-i-setena convocatòria del cartell de premis. Tres nous noms, d’entre els 380 presentats, s’afegiran, així, al llarg palmarès
d’aquest certamen, amb la inclusió, enguany de manera extraordinària, d’un
premi específic de Guió de Ficció radiofònica, convocat amb motiu del 30è
aniversari de Tarragona Ràdio. La segona part de l’acte consistirà en un
recital de poemes de Joan Antònio i Guàrdias, musicats per la seva besnéta Mariona Forteza, periodista i cantant tarragonina, resident a Mallorca, que s’ha dedicat preferentment a crear i musicar espectacles dedicats
a la divulgació de la història i el patrimoni, tant a Catalunya com a Mallorca.
PROGRAMACIÓ ESTABLE

1h 45

RECITAL POÈTIC I
MUSICAL

EXPOSICIÓ
EN RECORD DE
JOAN ANTÒNIO I
GUÀRDIAS

En el 50è aniversari
de la seva mort
Teatre Metropol, vestíbul.
Del 13 de maig
al 30 de juny de 2017
Visitable només en dies i
horaris de funcions
+ info a la pàgina 80
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L’Electe

de Ramon Madaula
Director: Jordi Casanovas
Amb: Ramon Madaula i Roger Coma

Una comèdia dramàtica sobre els efectes de la
política i les teràpies psiquiàtriques
Un jove polític acaba de ser escollit president. En poques hores ha de
pronunciar el seu discurs d’investidura però, cada vegada que l’assaja,
un terrible tic deforma la seva cara de forma tan ridícula com hilarant.
El psiquiatra només té unes poques hores per resoldre aquest aparent
trastorn i evitar que el president electe faci un ridícul espantós en la seva
primera compareixença.

dijous

18
maig

TEATRE
METROPOL

21h
Durada

1h 10

TEATRE

Preu
general:
16€/18€

12€/15€

-25 8€/10€

+65 12€/15€

L’Electe es converteix en una batalla entre el president i el psiquiatra. Què amaga cadascú? Qui nes són les veritables intencions d’un i
altre? Quins fets de la nostra vida marquen el nostre futur i, sobretot, la
nostra vocació?
Política contra ciència, consciència contra aparença, poder contra poder.
Paraules de l’autor: Sempre m’ha inquietat saber quines són les motivacions reals que mouen a algú a ser president del seu país. Una responsabilitat que la majoria de ciutadans defugiríem. Sospito que a banda de
l’ambició de poder o de les ànsies legítimes de millorar el món hi ha altres
motius que potser ni el mateix candidat coneix. A partir d’aquesta premissa m’he inventat “L’Electe”, una ficció sobre un President de la Generalitat
que el dia del seu discurs d’investidura descobreix els veritables motius
que l’han portat fins on l’han portat.
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Alba Ventura &
Antoni Ros Marbà
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Piano: Alba Ventura · Director: Antoni Ros Marbà
• Concert per a piano i orquestra núm. 9 “Jeunehomme”, KV 271: W.A. Mozart
• Simfonia núm. 41 “Júpiter”, KV 551: W.A. Mozart

dissabte

20
maig

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

1h 30

MÚSICA

Talent català i internacional a manera de fermall
L’any 2017 farà justament 25 anys del debut amb orquestra de la brillant
pianista catalana Alba Ventura. Va ser precisament interpretant la partitura Jeunehomme de Mozart, a l’Auditorio Nacional de Madrid i a Donostia.
Un quart de segle després, festegem al seu costat aquesta efemèride i
ens congratulem de l’excel·lent moment artístic que professa.
Per a l’ocasió, l’Orquestra Camera Musicae s’ha fet acompanyar d’un dels
directors catalans més destacats. La seva trajectòria, genialitat i convicció l’han fet mereixedor de premis i reconeixements diversos. Però per
damunt de tot és a l’escenari on Antoni Ros Marbà ha sabut compartir
amb músics i públic la seva grandesa. Amb la seva invitació, i les notes
de la ‘Júpiter’ de Mozart, l’Orquestra rebla una temporada de concerts
plena de grans títols i de convidats excepcionals. Gràcies a tots per ferho possible!

Preu
general:
18€

15€

-25 10€

+65 15€
TS

14€

Col·labora:

“Alba Ventura, una pianista que estima la música que interpreta”
Lluís Trullén, Revista Musical Catalana
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diumenge

La Gran Ilusión
Antonio Díaz - El Mago Pop

Idea original, guió i direcció: Antonio Díaz
Il·lusionista: Antonio Díaz
Il·luminació i so: Rubén Gómez i Joan Grané
Responsable tècnic: Rubén Gómez

1 diA
2 funcions

Gira de comiat de l’espectacle de màgia
de més èxit La Gran Ilusión!
Després de tres anys d’èxit aclaparador amb mig milió d’espectadors, Antonio Díaz
representarà per darrera vegada La Gran Ilusión a Tarragona.
Aquest espectacle, que combina humor, una excel ·lent tècnica en manipulació d’objectes, una fantàstica selecció musical i una màgia original i impactant ha convertit a Antonio Díaz l’il·lusionista més taquiller de l’any a Europa.

21
maig

TEATRE
TARRAGONA

18 i 20.30h
Durada

1h 10

MÀGIA

Preu
general:
36€

-25 32€

+65 32€

La Gran Ilusión és un espectacle inspirat en la pel·lícula El show de Truman, que va
protagonitzar Jim Carrey el 1998.
En aquest cas, una cadena de televisió nacional produeix el segon reality show
total de la història: Magic Life. El protagonista és el centre involuntari d'un programa
de televisió que retransmet la seva vida 24 hores al dia. Els seus familiars i amics
(Josep M. Pou, Emma Vilarasau i Berto Romero), són actors de prestigi que interpreten
un paper en la seva vida.
Des de la seva infància, el protagonista sent una gran obsessió pels jocs de mans i
tothom li fa creure que és un il·lusionista excepcional. Però la realitat és ben diferent.
Un dia, per un error de producció, Antonio descobreix la veritat i decideix abandonar el programa. Serà llavors, fora del xou, on el protagonista es marcarà un objectiu: fer un espectacle per demostrar a tothom que és un gran il·lusionista. Aquest
espectacle és La Gran Ilusión.
“Antonio ho aconsegueix tot: sorprendre, il·lusionar, emocionar i divertir. Aquest noi és el millor”
Andreu Buenafuente

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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divendres

Carmen

26

de Georges Bizet

maig

COR AMICS DE L’ÒPERA DE SABADELL
ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
Director d’orquestra: Santiago Serrate
Director del cor: Daniel Gil de Tejada

Òpera en quatre actes
(Sobretitulada en català)

TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

Carmen, de Sevilla al món. Una òpera de referència
L’òpera està basada en la figura de Carmen, un dels grans personatges del
repertori operístic. La sensual gitana, empleada de la fàbrica de tabacs de
Sevilla, que fa perdre el cap als homes. Una dona absolutament lliure, molt
moderna per a la seva època, que acaba tenint un trist final, assassinada
pel mascle obtús que té un concepte patrimonial de les dones, també per
desgràcia encara vigent avui en dia. Trist final que encara la fa més gran i la
situa per sobre de tots. Com Carmen diu d’ella mateixa just abans de morir:
“Lliure va néixer i lliure morirà”. Carmen és ja tota una marca de la casa per
a l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell, ja que l’han portat a
escena en nombroses ocasions.

3h 20

ÒPERA

Preu
general:
47/51€

42/46€

-25 42/46€

+65 42/46€
CARMEN +
MANON LESCAUT
PER 84€/92€

24 de maig - 19.30h
A l’Antiga Audiència.
Conferència introductòria a
càrrec de Josep Maria Rota
26 de maig - 20h
Foyer Teatre Tarragona
Xerrada Introducció

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Musicals amb
Albert Guinovart i
la Banda Juvenil
BANDA UNIÓ MUSICAL DE TARRAGONA
Director: Carles Lorente
Amb: Banda Juvenil Unió Musical de Tarragona amb Albert Guinovart com a
pianista solista.
1a part Musicals d’aquí
Obertura del Musical Gaudí d’Albert Guinovart
Concert per a piano i banda “Mar i Cel” d’Albert Guinovart
Solista: Albert Guinovart
2a part Musicals d’allà
Grans èxits de musicals: Cabaret, Chicago, Mamma Mia,
Porgy and Bess, Miserables, Mary Poppins, Sonrisas y Lágrimas,
West Side Story, Annie, The Lion King, Annie, Mago de Oz...

diumenge

28
maig

TEATRE
TARRAGONA

18.30h
Durada

2h

MÚSICA

Preu
general:
14€

-25 11€

+65 11€

Un concert extraordinari en la celebració dels
20 anys de la Banda Juvenil Unió Musical
de Tarragona
En motiu del seu 20è aniversari, la Banda Juvenil Unió Musical presenta “Musicals amb Albert Guinovart i la Banda Juvenil”, una producció molt especial
que et farà viatjar pels diferents musicals més representatius de l’escena
catalana i de Broadway. La formació de Tarragona comptarà amb la participació del compositor i intèrpret Albert Guinovart i la participació de la
cantant Elena Ribera, la Coral Rossinyols de Tarragona, El Taller, grup de
dansa i la companyia (H)istriònis Teatre.
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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La rebotiga de l’òpera

diumenge

4

El món de darrera el teló, vist per un forat

SIMFONOVA
Creat i presentat per: Marcel Gorgori · Direcció Musical: Daniel Antolí
Producció artística: Joaquim García
Cantants solistes: Carles Cosías (Tenor), Elisa Vélez (Soprano), Carles
Pachón (Baríton) · Orquestra: Barcelona Filharmonia
Cor: Camerata Impromptu amb la col.laboració de Orfeó Manresà

juny

TEATRE
TARRAGONA

18.30h
Durada

Després de l’èxit extraordinari del seu primer concert,
el “Només per a uns quants?”, el segell SIMFONOVA
presenta ara un segon i imprescindible espectacle,
creat i presentat per Marcel Gorgori
“Només per a uns quants?”, va esgotar les entrades a 14 dels teatres i auditoris més importants del país, entre ells el Teatre Tarragona. El segell SIMFONOVA
presenta ara la seva segona creació, el concert “La rebotiga de l’òpera”.
En la mateixa línia que caracteritza totes les propostes de SIMFONOVA, aquest
segon concert acosta l’òpera, d’una manera distesa i divulgativa, però rigorosa, fiable, i d’alta qualitat, tant al públic ja aficionat, com també a aquell que,
potser sense ser-ho encara, sent certa curiositat per entrar-hi.
En aquesta ocasió, l’espectacle “La rebotiga de l’òpera”, a banda d’oferir
un gran concert operístic, mira també de donar accés al públic assistent
a allò que aquest no pot veure mai, ell treball, les dificultats musicals,
les inseguretats que han hagut d’enfrontar cantants i músics abans del
concert i, per què no, també les possibles rivalitats entre ells. Tot el que
hi ha hagut darrera del teló, i que ha fet possible el concert al qual el
públic estarà assistint.
SIMFONOVA: “Quan la música val la pena, no pot ser només per a uns
quants”
PROGRAMACIÓ ESTABLE

2h

CONCERT
ESPECTACLE

Preu
general:
29/32€

26/29€

-25 15/17€

+65 26/29€

Dc. 17 de maig -19.30h
Vestibul Teatre Tarragona
Conferència introductòria a
càrrec de Marcel Gorgori
Accés lliure amb recollida
prèvia d’invitació (condicionat
a l’aforament de la sala)
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Infàmia

divendres

9

de Pere Riera

Autor i director: Pere Riera
Amb: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Anna Moliner i Francesc Ferrer

juny

TEATRE
TARRAGONA

21h
Una lliçó de bon teatre amb unes interpretacions
esplèndides. Escrita i dirigida per Pere Riera,
autor de l’aclamada Barcelona
Una aguda mirada al món del teatre. Pere Riera convida els actors
a un joc teatral per interrogar-se sobre la influència de les qüestions
personals en la vida professional. Un joc de miralles, d’esferes, de punts
de vista. A l’Eva Dolç li ha caigut un tros de món al damunt, i està lesionada.
Veurem com les ferides que ha patit per la caiguda, fereixen també a dos
individus tendres, que encara no són del tot conscients del camí que han
pres: la Sara i l’Aleix, dos intèrprets que semblen condemnats a patir l’emergència de ser perpètuament actors “emergents”. I, enmig d’un combat ferotge que farà entrar en crisi les vocacions de tots tres, apareixerà en Toni,
un mefistofèlic astut, que els posarà a tots tres en solfa. Remourà tots
els fonaments i aclarirà tots els dubtes, perquè els altres acabin entenent
d’una vegada per totes, de què va en realitat aquest ofici.

Durada

1h 35

TEATRE

Preu
general:
26€

22€

-25 12€

+65 22€

“Emma Vilarasau està immensa, en un paper que sembla escrit per a ella. Una gran funció.”
CESAR LÓPEZ ROSELL. Recomana.cat

PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Cultura, Kultura, Mixtura
Zona Zàlata - 30 anys

2 dies

2 funcions
Direcció i Autor: Joan Pascual
Amb: Josep M Antiller, Ramón Civit, Marta Grau, Enric Garriga,
Alex Manríquez, Toni Martí, Laura Pascual, Sergi Roig i Heidy Ramírez
Escenografia: Pere Español i Joan Pascual
Construcció: Alex Manríquez
Vestuari: Zona Zàlata
Textos: Joan Pascual i Enric Garriga

estrena

dissabte i diumenge

17 i 18
juny

TEATRE
METROPOL

dissabte: 21h
diumenge: 18.30h
Durada

1h 10

TEATRE

Cultura? Qui ha llançat la primera pedra?
Acció escènica a través dels sentits i les emocions!
Cultura, Kultura, Mixtura
El ritual és cultura.
El temple és cultura. El temple de la cultura.
El ritual és cultura. El ritual de la cultura.
El tòtem és la cultura. El tòtem de la cultura.
El llibre és paraula. La paraula del llibre.
La paraula és cultura. La cultura de la paraula.
La paraula és la cultura. Ai, mareja una mica...
Primer era la dansa, que també mareja una mica...
Primer era la veu, que no mareja, però fa mal de cap...
Primer era... el silenci.

Preu
general:
14€

-25 8€

+65 10€

sala escenari

L’home, espectador mut de la cultura. L’home percep la cultura amb tots els
seus sentits. El tacte és el contacte visual entre l’espectador i la pantalla.
L’espectador, que contempla, mut, la cultura. L’ensuma, la tasta, aplaudeix i
recomença el cicle: so, ritme, mareig, cultura.
PROGRAMACIÓ ESTABLE
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Temporada Música Sacra
ORGANITZA:

PATROCINA:
Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Tarragona

Dg. 19 març. 19h. Catedral de Tarragona
RÈQUIEM DE MOZART
CORAL I ORQUESTRA DE LA URV
Solistes: MIREIA TARRAGÓ, EULÀLIA FANTOVA,
ALBERT CID, XAVIER CASADEMONT
Direcció: MONTSE RÍOS
W.A. Mozart: Missa de Rèquiem
PREU: 12€. Socis de Joventuts Musicals 8€
Organitza: URV i el Capítol de la Catedral

Dl. 10 abril. 21.30h. Catedral de Tarragona
MISSA DE GLÒRIA de Puccini
GRAN CONCERT DE SETMANA SANTA. 160 músics!
“Una missa de Puccini molt operística”

(+Info a la Programació Març - Juny 2017)
COR CIUTAT DE TARRAGONA - COR LIEDER CAMERA
COR DE CAMBRA DE L’AUDITORI ENRIC GRANADOS DE
LLEIDA - ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL VALLÈS
VICENÇ ESTEVE, tenor - MANEL ESTEVE, baríton
Direcció: XAVIER PUIG
G. Puccini: Missa de Glòria // Preludi Simfònic // ‘Tre Sbirri, una
carrozza’ de Tosca
En el marc de: Temporada Març - Juny 2017 · Teatres de Tarragona
12€
16€
17€
PREU: 20€
Socis de Joventuts Musicals: 12€

PROGRAMACIÓ ESTABLE

EN COL·LABORACIÓ AMB:
Capítol de la Catedral
Universitat Rovira i Virgili
Agrupació d’Associacions de Setmana Santa

Dg. 30 abril. 19h. Catedral de Tarragona
COR VIVALDI:
MISSA IN ANGUSTIIS

COR VIVALDI - COR MASCULÍ I ORQUESTRA DE CAMBRA
“VIVALDI CAMERATA”
Piano i direcció: ÒSCAR BOADA
W. A. Mozart: Concert per a piano i orquestra en La major n. 23
F. J. Haydn: Missa in Angustiis (Nelson-Messe)
PREU: 15€

12€

SOCIS JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA: GRATUÏT

Ds. 6 maig. 20.30h. Església Sant Agustí
OFICI DE TENEBRES
ENSEMBLE O VOS OMNES
Director: XAVIER PASTRANA
Diversos autors: Ofici de Tenebres (del Gregorià al S. XXI)
PREU: 12€

10€

SOCIS JOVENTUTS MUSICALS DE TARRAGONA: GRATUÏT

Dm. 13 juny. 20h. Catedral de Tarragona
EL BARROC. CONCERT D’ORGUE
AARÓN RIBAS, orgue
Obres de: D. Buxtehude, J. P. Sweellinck, M. Weckmann, J. S. Bach,
C. Balbastre
En el marc de: Cicle “Música per a tothom”

ACCÉS LLIURE (CONDICIONAT A L’AFORAMENT)

VENDA D’ENTRADES (sense numerar)
Les 24h: teatres.tarragona.cat
Taquilles del Teatre Metropol (Rambla Nova, 46): Dimecres i dijous, de 12 a 14h · Divendres, de 12 a 14h i de 18 a 20h
1h abans del concert: A l’espai on es faci el concert

TOTA LA INFORMACIÓ A

www.joventutsmusicals.cat/tarragona
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Música per a tothom
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)

3€

5€

Dm. 25 abril. 20h

Dm. 23 maig. 20h

Dm. 20 juny. 20h

Teatre Metropol

Teatre Metropol

Teatre Metropol

OLGA DOMÍNGUEZ, violoncel
ORIOL CODINA, clarinet
MARIA MOLET, piano
Obres de: J.M. Guix, L.V. Beethoven,
P. de Rivera, N. Rota i A. Piazzolla

JOEL BARDOLET, violí
PAU CODINA, violoncel
MARC HEREDIA, piano
Obres de: J. Magrané, J. Brahms
i F. Schubert

ACCENTUS TRIO

TRIO FORTUNY

L’AMOUR EST UN
OISEAU REBELLE:
A L’ENTORN DE
“CARMEN”

CRISTINA SEGURA, mezzosoprano
JOSEP SURINYAC, piano
Obres de: G. Fauré, C. Debussy, M. Ravel,
J. Massenet, D. Xostakòvitx, F. Obradors,
M. de Falla i G. Bizet

7€

Més info a: www.joventutsmusicals.cat/tarragona

Dm. 14 març. 20h

Dm. 28 març. 20h

Teatre Metropol

Teatre Metropol

LA VEU I EL PIANO TANZ ARPA
VALENTINA CASADES, arpa
CARA A CARA
Obres de: N. Rota, C. PH. E. Bach, Bellini,
Dm. 7 març. 20h
Teatre Metropol

FANTASIES
D’UNA VIOLA

AGNÈS MAURI, viola
BENDEK HORVÁTH, piano
Obres de: F. Schubert, P. Hindemith,
Vieuxtemps, Prokofiev, M. Oliu: Obra
encàrrec de la Fundació de Música
Ferrer-Salat i JM Catalunya

PROGRAMACIÓ ESTABLE

JÚLIA FARRÉS-LLONGUERAS, soprano
BERTA BRULL SARDAÑA, piano
Obres de: F. Mompou, E. Granados,
E. Toldrà, M. de Falla, G. Granados,
J. Brahms, F. Liszt, H. Berlioz i R. Strauss

E. Parish-Alvars, I. Albéniz, A. Caplet i J. Guridi

Dv. 21 abril. 20h
Teatre Metropol
IV CICLE DE MÚSICA DE
CAMBRA DE LES CIUTATS
PATRIMONI DE LA HUMANITAT
INÉS ISSEL, violí
VADIM GLADKOV, piano
Obres de C. Franck, H. Ernst, J. Massenet i
P. Sarasate

Dm. 9 maig. 20h
Teatre Metropol

IDENTITATS
SONORES.
LIMNOS QUARTET Dm. 6 juny. 20h
ELENA LEÓN, saxo tenor
ESTHER SABATÉ, saxo alt
GEMMA TORRALBO, saxo soprano
NÚRIA BRULL, saxo baríton
Obres de: D. Salleras, A. Cassanyes,
E. Rykova i S. Brotons

Teatre Metropol

ELS PRELUDIS DE
DEBUSSY

ALBERT CANO SMIT, piano
Obres de: C. Debussy, M. Oliu, F. Chopin

+CONCERTS

per a tothom

INCLOSOS EN AQUEST
PROGRAMA AMB LA ICONA
(consultar més informació i preus)
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DIA INTERNACIONAL
DE LA DANSA

XXIII FESTIVAL DIXIELAND
DE TARRAGONA
A Tarragona... és temps de Dixie!
Del 4 al 9 d’abril la 23a edició del Festival Internacional
Dixieland de Tarragona et proposa un viatge en l’espai i en el
temps per retrobar-te amb els orígens del jazz vocal. Enguany
celebra amb el Festival Dixieland el centenari del naixement
d’Ella Fitzgerald, considerada la “Primera dama de la cançó”,
tot retent un homenatge al jazz vocal femení i al paper històric
que ha tingut la dona en la historia del jazz.
Andrea Motis portarà a Tarragona el seu últim disc; Saphie
Wells &The Swingcats obrirà el Festival al costat del grup de
ball Swingmaníacs; La Cris revisarà amb el seu personal estil
el repertori que Ella i Louis van enregistrar junts amb Verve, i
Rita Payés i Joan Fort estrenaran Remembering Ella.

Amb motiu del Dia Internacional de la Dansa,
el 29 d’abril, s’organitzen tot un seguit d’actes en
què participen ballarins de totes les edats, amb la
col·laboració de diverses entitats.
Organitza: Ajuntament de Tarragona
Amb la col·laboració de: Associació per al Foment de la Dansa
de Tarragona (AFDT) i altres escoles de dansa de la ciutat.

Els carrers, els bars, els mercats, les biblioteques i locals de
Tarragona s’ompliran un any més de música Dixieland tota
la setmana, en aquesta XXIII edició que com sempre ve
acompanyada de la primavera. Sortim doncs a rebre un any
més la joia i alegria que el bon temps i aquesta música ens
porta.
Patrocina:

Consulta tot el detall de la programació a:

dixieland.tarragona.cat
PROGRAMACIÓ ESTABLE

Organitza:
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Programa d’actes amb motiu del Dia Internacional de la Dansa

Dissabte, 29 d’abril. DIA INTERNACIONAL DE LA DANSA
18h. BALCÓ DEL MEDITERRANI

GRAN BARRA DE DANSA CLÀSSICA
AL BALCÓ DEL MEDITERRANI
Més de 150 alumnes de les escoles de dansa de Tarragona s’apleguen al balcó del Mediterrani per fer els seus
exercicis clàssics en una “barra excepcional”. L’acte estarà precedit per la lectura del Manifest del Dia Internacional de la Dansa.

Diumenge, 30 d’abril

GAUDEIX
DANSA!

Un cap de setmana especial dedicat a la millor dansa!
Dijous, 4 de maig, de 19.30h a 20.30h aprox. Gratuït

Cia. DANTZAZ al CARRER!
ACCIÓ D’APROPAMENT DE LA DANSA AL PÚBLIC EN GENERAL!

Accions itinerants de dansa en diferents espais públics de la ciutat. A càrrec dels 12 ballarins internacionals de l’excel·lent Companyia Dantzaz, que oferirà, adaptat a diferents llocs de la ciutat, breus extractes de les coreografies
que componen el seu darrer i magnífic programa AUREO, que l’endemà oferiran a l’escenari del Teatre Tarragona.
Una oportunitat única de gaudir de la bellesa de la dansa, de ben a prop i en un entorn públic diferent!
Horaris aproximats: 19.30h: Rambla Nova, davant del Teatre Tarragona
19.50h: Plaça Verdaguer
20.15h. Plaça de la Font

12h. PARC DEL FRANCOLÍ

La dansa t’agrada i potser encara no ho saps!
Deixa’t seduir i emocionar! No deixis escapar aquesta oportunitat!

EXHIBICIÓ DE DIVERSOS ESTILS DE DANSA

Divendres, 5 de maig

Diumenge, 7 de maig

ÀUREO.

ACRÒSTIC

Alumnes i professores de dansa de diverses escoles de dansa de la ciutat ens oferiran coreografies de diversos
estils de dansa en els quals el cos és el principal protagonista.

Diumenge, 30 d’abril
18 i 20h. TEATRE TARRAGONA

GALA DE DANSA. Associació per al Foment
de la Dansa de Tarragona
Exhibició de dansa de les alumnes de les escoles Artis, Estudi de Dansa Montserrat, Escola Endantza i el Taller,
que ompliran el Tarragona de força i vitalitat en una mostra de diferents estils de dansa.
Preu: 3 €. Venda d’entrades: teatres.tarragona.cat i a les Taquilles del Teatre Metropol, en l’horari
habitual.
TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

21h. TEATRE TARRAGONA

Cia. Dantzaz.
Un menú degustació de dansa
Una experiència imprescindible que t’emocionarà!
Veure info completa a la pàgina 38
Tarda: Assaig obert (acte restringit a les escoles de
dansa)
Conversa amb la companyia
en acabar la representació

PACK DANSA:
2 ESPECTACLES AL PREU D’1: 16€

18.30h. TEATRE TARRAGONA

Esbart Ciutat Comtal
Quan la dansa d’arrel tradicional evoluciona i
excel·leix.
Veure info completa a la pàgina 40
Conversa amb la companyia
en acabar la representació

AL PALAU DE CONGRESSOS:
• 5, 6 i 7 de maig: ANAPRODE, CONCURS DE DANSA
Concurso Nacional de Danza para el Apoyo y la Promoción de la Danza en España.
Organitza: Anaprode
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escena
tarragon
a

Dissabte 1 d’abril

ESCENA TARRAGONA

A les 18.30h. Teatre Metropol (MUSICAL). Preu: 3€

LIBÉRANOS, UN VIAJE
AL ANTIGUO EGIPTO

Dinamització i suport a la creació no professional
en els àmbits del teatre, la dansa i la música
Espectacles fets a casa nostra per tarragonins i tarragonines que dediquen part
de la seva vida diària a l’enriquiment personal a través del teatre, la dansa o la
música i amb la voluntat d’ensenyar a tots els públics espectacles sincers, divertits,
molt ben fets i sobretot creats a partir de la voluntat de compartir amb la ciutat
l’estimació per la cultura en general.

Una creació pròpia de l’Associació Atrévete

Dissabte 18 de març

A les 19h. Teatre Tarragona (MÚSICA)

Dissabte, 4 de març
A les 18.30h. Teatre Metropol (Dansa)

FESTIVAL D’ANIVERSARI de l’Esbart Dansaire de Tarragona
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala
Una trobada dedicada a la
cultura tradicional i popular a
través dels balls i danses que
interpretaran els integrants
d’aquesta Associació Tarragonina que durant tota la
seva existència a ajudat a donar a conèixer els valors que
transmeten les tradicions de la
nostra cultura a traves d’una
disciplina tant vistosa com la
dansa.
Organitza: Esbart Dansaire de
Tarragona

CONCERT INTERCANVI DE L’ORQUESTRA
SIMFÒNICA DEL CONSERVATORI DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA AMB
L’ORQUESTRA SIMFÒNICA DEL
CONSERVATORI MUNICIPAL DE LLEIDA
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala
Aquest concert està protagonitzat per les Orquestres
Simfòniques del Conservatori de la Diputació de Tarragona i del Conservatori Municipal de Música de Lleida.
És el producte de l’intercanvi realitzat entre les dues
formacions el present curs i ofereix l’oportunitat de gaudir d’una formació orquestral de gran format a la ciutat.

“Libéranos” és una obra musical per a tota la família
composta per un equip de teatre, cant, i dansa amb
una posada en escena molt vistosa.
Ens permet fer un divertit i extraordinari viatge a l’antic
Egipte del s. XVI aC, on Seti, el Faraó, ordena matar a
tots els nounats fills dels esclaus hebreus per tal d’evitar
una rebel·lió.
“Libéranos” és un cant a la llibertat, un missatge esperançador per a totes aquelles persones que es troben
en situacions difícils.
L’obra està dirigida per Projecte MusicArt, una companyia de teatre solidari creada per una entitat que
treballa amb menors en situació de risc social de la
província de Tarragona. L’objectiu de la entitat és oferir
a les famílies una alternativa d’oci i promoure la cultura i
l’art. Gran part de la recaptació anirà a una ONG que
treballa amb infants que viuen en risc d’exclusió social
per la pobresa extrema al Perú.
Organitza: Associació Atrévete

Cadascuna de les orquestres interpretarà una obra individualment a la primera part del concert. A la segona
part, les orquestres sumaran esforços per presentar un
programa comú amb música de bandes sonores de
pel·lícules. Les dues orquestres seran dirigides pels directors Àlex Sansó i Dolors Ricart.
Organitza: Conservatori de la Diputació de Tarragona
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Divendres, 14 de juliol
A les 19h i a les 21h, Teatre Tarragona (DANSA)

TARRACOFUSION
Quarta edició de TARRACOFUSION, festival anual d’agermanament entre Tarragona i diferents ciutats/països
del món a través de la dansa. Dirigit per Maria Font i Helena Vega, aquest any obren el festival amb l’espectacle
“WHO WE ARE”, un recorregut per la història i les arrels de la Fusió tribal amb artistes nacionals i internacionals.
Horaris:
De 19h a 20h “Opening” del festival (entrada lliure)
De 21h a 22h Espectacle “WHO WE ARE”
Venda d’entrades a: entrades.tarracofusion.com i el mateix dia de l’espectacle al vestíbul del teatre.
Organitza: TarracoFusion

+ ALTRES ACTES D’ENTITATS
Durant els mesos de març a juny , els Teatres de Tarragona també acolliran actes de diverses entitats
i iniciatives de la ciutat. Per la seva rellevància, entre d’altres, fem esment de:

Divendres 2 de juny, 20h. Teatre Metropol

PREMIS ONES MEDITERRÀNIA 2017
Accés amb invitació, prèvia recollida a les taquilles del teatre.
Organitza: Conselleria de Medi Ambient i Fundació Mare Terra

MOSTRA DE TEATRE JOVE
26 d’abril - 14 de juny / 21h - Teatre Metropol
Entrada gratuïta
Coorganitzen: Grups de Teatre Jove,Tarragona Jove (Conselleria
de Joventut) i Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona
Accés lliure limitat a l’aforament de la sala.

Tota la informació a: www.tarragonajove.org
La 24a Mostra de Teatre Jove s’iniciarà el proper 26 d’abril i es
perllongarà fins al 14 de juny. L’edició d’aquest any comptarà
amb 11 grups de teatre de col·lectius joves, 5 que provenen de
centres educatius o formatius i 6 grups que provenen de grups
de teatre amateurs.
Aquesta programació representa un dels moments primordials per promoure el teatre amateur entre la
població jove, tant pel seu paper socialitzador i de desenvolupament expressiu com les plataformes de suport,
intercanvi i acompanyament que s’hi generen.
Aquesta edició, les obres de creació pròpia són 7, escrites pel conjunt de la companyia de teatre o per algun
membre del col·lectiu, i 4 obres d’escriptors teatrals reconeguts com Burt Shevelove, Larry Gelbart, Evelyne de
la Chenelière i Lluis Coquard.

Els grups de teatre i companyies que participen a la mostra de teatre jove 2017 són:
SÀTIRS, COL·LEGI LESTONNAC, 2n PIS TEATRE, TORNAVÍS TEATRE, (H)ISTRIONIS
TEATRE, ARTS ESCÈNIQUES PONS D’ICART, ARTELIATS, VIS DE VANADI, TORRALBA
TEATRE JOVE, BAMBOLINA EXPERIENCE I LA FAIXSULA.
Durant la mostra, Fòrum de Teatre Jove (en acabar els espectacles de la mostra,
es podrà conversar amb els membres de la companyia al bar del Teatre Metropol)
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TU ENTRES EN ESCENA!

teatre: espai d’aprenentage

educació / formació

Divendres. Del 21 d’abril
al 16 de juny. 18.30 a 20h

AULA DE TEATRE JOVE

FORMACIÓ PRÈVIA JA REALITZADA AMB MOTIU DE LA 24a EDICIÓ DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE

Espai Jove Kesse / Gratuït / de 14 a 30 anys

MONOGRÀFIC DE DIRECCIÓ TEATRAL
“A CAVALL DE LA DIRECCIÓ D’ACTORS I LA POSADA EN ESCENA”

Un espai d’expressió teatral per descobrir formes i registres d’interpretació i caracterització personal. L’Aula
de Teatre Jove conviu a l’Espai Jove Kesse com un dels
projectes interns de dinamització on pren cada cop més
força la seva capacitat d’acció.
Coorganitza: Genovesa Narratives Teatrals

Dirigir una obra de teatre vol dir assumir tasques molt diverses a la vegada. I totes són importants per allò
que ens hem proposat: servir una història que transformi alguna cosa en l’espectador. A partir del treball
d’exercicis de situació i espai, ens aproparem a l’escenificació i la direcció d’actors.
A CÀRREC DE CARLES BIGORRA, ACTOR I DIRECTOR DE L’AULA DE TEATRE DE LA UIC
Amb el suport i acompanyament de l’equip tècnic de producció del Teatre Metropol
Coorganitza: Grup de treball TEATRE JOVE
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Més informació i inscripcions a partir del 30 de març a
www.tarragonajove.org

TALLER DE VEU CREATIVA
Divendres. 26 de maig. 18.30 a 21h
Espai Jove Kesse/ Gratuït / de 14 a 35 anys
A CÀRREC DE GINA LLAURADÓ, LES ARTISTES LOCALS
Monogràfic d’expressió i creativitat de la teva veu. Un taller on totes aquelles persones que comuniquin
des de les arts i l’educació, puguin agafar consciència i experimentar a través d’exercicis tècnics i d’improvisacions, la seva pròpia veu. Adreçat a vocalistes, actors, actrius o mestres que vulguin potenciar la
seva veu de forma creativa, a més d’aprendre hàbits saludables.
Més informació i inscripcions a partir del 30 de març a www.tarragonajove.org

MONOGRÀFIC DE TEATRE GESTUAL
Dissabte. 3 de juny. 18.30 a 21h
Espai Jove Kesse / Gratuït / de 14 a 30 anys
LLUÍS GRAELLS, ACTOR, FORMADOR I DIRECTOR DE TEATRE
Més informació i inscripcions a partir del 30 de març a www.tarragonajove.org
TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE
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FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

FÒRUM
DE L’ESPECTADOR
Trobades amb els artistes, xerrades
introductòries, assajos oberts, etc.

Xerrades introductòries als espectacles, converses amb els artistes, tallers, etc. Tot
un seguit d’activitats de caire social, formatiu i pedagògic, adreçades a tot tipus de
públics amb l’objectiu de fomentar el coneixement del fet escènic i, així, gaudir-ne
millor, afavorint l’intercanvi d’idees i la participació.

TEATRE

Accés lliure als espectadors que assisteixin
a l’espectacle

Activitats coorganitzades per la Conselleria de Cultura i diverses entitats de la ciutat.

CICLE PSIQUISME I TEATRE.
Coorganitzat amb: Delegació de Tarragona del
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya

Dissabte, 11 de març
En acabar la representació. Teatre Metropol

DANSA

Amb motiu de “Gaudeix Dansa!”
Un cap de setmana especial
dedicat a la millor dansa

Dijous, 4 de maig
ACCIONS DE DANSA ITINERANTS

Cia. Dantzaz al carrer!
Més info a la pàgina 67

Divendres, 5 de maig
En acabar la representació. Teatre Tarragona

ÁUREO
CONVERSA amb la COMPANYIA DANTZAZ

PARADÍS PINTAT
CONVERSA amb PEPA PLANA

Diumenge, 7 de maig
“El bon pare”

En acabar la representació. Teatre Tarragona

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

ACRÒSTIC
CONVERSA amb la COMPANYIA ESBART CIUTAT
COMTAL
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MÚSICA / ÒPERA / LÍRICA
Dissabte, 4 de març. A les 20 h

3a SIMFONIA DE
BRUCKNER. Concert OCM
Una hora abans de la funció. Foyer del Teatre
Tarragona. Just abans que s’aixequi el teló!
Xerrada introductòria.
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
30 minuts aprox. / Accés lliure als espectadors que
assisteixin a l’espectacle

Divendres, 17 de març
A les 20h, una hora abans de la funció. Foyer del
Teatre Tarragona. Just abans que s’aixequi el teló!

Breu introducció a MANON LESCAUT
de G. Puccini, resum argumental i
descripció de les veus i personatges.
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg
30 minuts aprox. / Accés lliure als espectadors que
assisteixin a l’espectacle
Organitza: Amics de l’òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona

CARMEN al Teatre Tarragona

MANON LESCAUT

Dimecres, 24 de maig

Dimecres, 15 de març

Conferència introductòria a
CARMEN de G. Bizet

al Teatre Tarragona

A les 19.30h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

A les 19.30 h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
MANON LESCAUT de G. Puccini

A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

Divendres, 26 de maig
A a les 20h, una hora abans de la funció. Foyer del
Teatre Tarragona. Just abans que s’aixequi el teló!

Breu introducció a CARMEN de G. Bizet,
resum argumental i descripció de les
veus i personatges.
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg
30 minuts aprox. / Accés lliure als espectadors que
assisteixin a l’espectacle
Organitza: Amics de l’òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona
TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

LA REBOTIGA DE L’ÒPERA
al Teatre Tarragona

Dimecres 17 maig
A les 19.30h. Vestíbul del Teatre Tarragona.

Conferència introductòria a
LA REBOTIGA DE L’ÒPERA.
Projecte SIMFONOVA
A càrrec de Marcel Gorgori.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure amb recollida prèvia
d’invitació (condicionat a l’aforament de la sala)

ÒPERES
al Gran Teatre del Liceu
Els Amics de l’Òpera de Tarragona fomenten el
coneixement de l’òpera amb conferències introductòries, coincidint amb les representacions
operístiques del Gran Teatre del Liceu i ara també
dels Teatres de Tarragona. Les conferències van a
càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg, i són d’accés lliure.
Organitza: Amics de l’òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona

Dimecres 26 d’abril
A les 19.30h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
de Richard Wagner
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

Dimecres 14 de juny
A les 19.30h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
IL TROVATORE de Giuseppe Verdi
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

TEATRES DE TARRAGONA
& BIBLIOTECA PÚBLICA DE
TARRAGONA
Més info a:

www.bibliotecatarragona.gencat.cat

Dimecres, 5 d’abril
A les 19.30h. Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
KHOVÀNXTXINA de Modest Mússorgski
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)
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LES ESCOLES
VAN AL TEATRE

Organitza:
IMAGINAUTES
Serveis Culturals
imaginautes.cat

22 i 23 de març - 9.30, 11 i 15.30h

19 d’abril - 12h

CINDERELLA

QUINA TELA!

Teatre en anglès per a C. Inicial

Teatre i debat per a ESO i Batxillerat

Un munt de funcions al Metropol
en un projecte pedagògic on
participen les escoles de la ciutat.
L’Ajuntament de Tarragona mitjançant Imaginautes
Serveis Culturals, ofereix una programació
d’espectacles infantils i juvenils per a escoles
i instituts amb l’objectiu de promoure les arts
escèniques entre infants i joves. Els espectacles
s’ofereixen acompanyats d’un dossier pedagògic.
1 de març - 9.30 i 11h
2 de març - 10h

15 de març - 9.30, 11 i 15.30h
16 de març - 9.30 i 11

EN PATUFET

BILLY BANJO

Titelles i música en directe per a Llar d’Infants
i Ed. Infantil

Teatre en anglès per a C. Mitjà

26 d’abril - 11h
28 de març - 12h

EL CIRCO DE LAS PALABRAS - 2

UN NOU VESTIT NOU
Actors i titelles amb música per a C. Mitjà i Superior

Antología poética española del S. XX

3 de maig - 9.30 i 11h
4 de maig - 9.30h
29 de març - 12h
30 de març - 9.30 i 11h

CAT’S STREET

L’OCELL D’ARGENT
Conte i música en directe per a Llar d’Infants
i Ed. Infantil

Titelles i actors en anglès per a Llar d’Infants i Ed. Infantil

8 i 9 de març - 9.30, 11 i 15.30h

ROBIN HOOD
Teatre en anglès per a C. Superior

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE
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EXPOSICIÓ
EN RECORD DE
JOAN ANTÒNIO I GUÀRDIAS
(Tarragona, 1890-1967)
En el 50è aniversari de la seva mort

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS
Misser Sitges 10, 43003 Tarragona

Dijous 2 i 9, Divendres 3 i 10 i Dissabtes 4 i 11 a les 20.30h
Diumenges 5 i 12 a les 18.30h
Consulta’n la programació al web: www.salatrono.com

Teatre Metropol, vestíbul.
Del 13 de maig al 30 de juny de 2017

c/ Reding 14, 43001 Tarragona
Tel. 977 211 148
c/e: cot@cotarraconense.cat
Més info a: www.cotarraconense.cat

(Visitable els dies i hores en què hi ha funció)
Coincidint amb l’acte de lliurament dels Premis Literaris Ciutat de
Tarragona, que enguany es dedicarà a la figura del poeta Joan
Antònio i Guàrdias, en complir-se 50 anys de la seva mort, inaugurem
aquesta exposició en què mostrem alguns dels elements més significatius de la seva vida i obra. Joan Antònio i Guàrdias va néixer a
Tarragona el 1890 i hi va morir el 1967. Va obtenir el títol de mestre
el 1914 i va exercir aquesta professió en diferents escoles, entre
elles l’escola graduada annexa de Saavedra. El 1926 va adquirir
la Llibreria Católica, a la plaça de la Font, i paulatinament aniria
dedicant més temps a aquesta activitat, fins a esdevenir la seva
ocupació central. La Llibreria passaria a dir-se Tarraconense i més tard prendria el segon cognom del propietari
i és amb aquest nom, Llibreria Guàrdias, que el 1959 es traslladaria a la Rambla Nova. En tot aquest temps, però
sobretot en la darrera etapa, va desenvolupar una intensa activitat cultural, amb edició de llibres, presentacions,
exposicions artístiques, etc. Encara que va començar a escriure poesia a la dècada dels 20 del passat segle, el
seu primer llibre editat és de 1948. En total va publicar cinc volums poètics, entre ells l’Oda nova a Tarragona i
altres poemes (1965), a més de dos volums de divulgació turística de la ciutat.

MARÇ
Dissabte 4 març, 20.30h - flamenco
A SOLAS CON EL FLAMENCO
J.Serrano i C.Carrasco (baile), T.Cortes i A.Jiménez (cante),
J.Garrido i A.Santiago “el Nene” (guitarra) , C.Linares (percusión y
jaleos), D.Carnizer (bajo)
Entrada taquilla 10€ - Entrada anticipada 8€ - Entrada soci 7€

Dissabte 11 març, 20.30h - teatre
OQUES CRETINES, de Karl Valentin. Dir: Lluïsa Mallol
Entrada taquilla 14€ - Entrada anticipada 12€ - Entrada soci 10€

Diumenge 12 març, 12h - teatre infantil (+1 any)
AQUAREL·LA, cia. Fes-t’ho com vulguis
Entrada taquilla 8€ - Entrada anticipada 7€ - Entrada soci 6€

Dissabte 18 març, 20:30 h - música
INSPIRA presenta: GRETA

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

Diumenge 26 març, 12 h - teatre infantil (+4 anys)
LA BELLA i LA BÈSTIA, cia. Veus-Veus
Entrada taquilla 8€ - Entrada anticipada 7€ - Entrada soci 6€

ABRIL
Dijous 6 abril, 20 h - música
Festival Internacional Dixieland Tarragona 2017
RAY GELATO &
THE ENFORCERS
(Presenta el seu nou disc Energy!)
Ray Gelato, veu i saxo tenor
Gunther Kurmayr, piano
Ivan Kovacevic, contrabaix
Martí Elias, bateria
Entrada taquilla 10€ - Entrada soci 9€

Dissabte 25 març, 20:30 h - música
PAU ALABAJOS presenta: L’AMOR I LA FEROCITAT

Diumenge 9 abril, 12 h - música i teatre
(públic familiar- infantil +7 anys)
Festival Internacional Dixieland Tarragona 2017
HISTÒRIES DE JAZZ amb la HARPO´S BAND

Entrada taquilla 12€ - Entrada anticipada 10€ - Entrada soci 9€

Entrada taquilla 7€ - Entrada soci 6€

Entrada taquilla 12€ - Entrada anticipada 10€ - Entrada soci 9€

Producció: Casa de les Lletres - Ajuntament de Tarragona
Disseny: Imatge Corporativa i Autodedició de l’Ajuntament de Tarragona

Acomiada’t de
la Sala Trono!
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c/ Sant Antoni Maria Claret 12-14
43002 Tarragona · Tel. 977 29 62 51
c/e: tarragonajove@tarragona.cat
Més info a: www.tarragonajove.org

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

ESCENARI OBERT
Entrada gratuïta - Aforament limitat

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

CONCERT SOLIDARI ORGANITZAT
PER ROTARY TARRAGONA
A càrrec de les bandes de Grau Professional dels
Conservatoris de la DIputació a Tarragona i Tortosa
12 de març | 18h
Entrada donatiu: 10€
Venda d’entrades oficines de l’Associació de Paràlisi
Cerebral La Muntanyeta

THE POLE CHALLENGE

1 i 2 d'abril
Competició esportiva de Pole
Sport, Ultra Pole, Artistic Pole i
Para Pole.
Entrades: 16.50€
www.ticketmaster.es

ANAPRODE, CONCURS DANSA

5, 6 i 7 de maig
El Concurs Nacional de Danza para el Apoyo y la
Promoción de la Danza en España (Anaprode) en
col·laboració amb la Confederación Nacional de
Danza de Francia es celebrarà al Palau Firal i de
Congressos de Tarragona del 5 al 7 de maig.

FES DANCE
TARRAGONA

14 de maig | matí
Exhibicions de dansa.
Venda a taquilla:
10€ el mateix dia de l'actuació

DANI MATEO

10 de juny | 21h
Espectacle d’humor

BELLA
DORMENT. BALLET
DE MOSCOU
1 de maig | 19h

Entrades anticipades:
38€ (despeses de gestió no
incloses)
Grups a partir de
12 persones, entrada:
20€ + despeses de gestió
www.4tickets.es/balletdemoscu

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

Entrades: 18€ (despeses
de gestió no incloses)
www.codetickets.com

ESPAI D’EXHIBICIÓ I MOSTRA DE DIFERENTS DISCIPLINES ARTÍSTIQUES
Divendres, 21 d’abril. 21h
H8, Raquel Correia, Aina Godall i Ane Saldaña.
Veus en directe. Música
Tres veus joves pujaran per primera vegada a l’Escenari
Obert per oferir-nos un repertori de cançons actuals i acompanyaments de guitarra.

Divendres, 5 de maig. 21h
El Artriste, cantautor atòmic!. Música
El Artriste torna a l’Espai Jove Kesse per presentar el seu
directe explosiu. Un cantautor sentimentalment contundent,
sorprenent i imprevisible...

Divendres, 2 de juny. 21h
Eter en concert. Música
Eter es una banda del Baix Penedès que fa música metal
amb influències molt variades.

Divendres, 9 de juny. 21h
Bsus. Música
Duet acústic amb guitarra, veu, harmònica i percussió format
per Kristian Paskalev y Maria Gonzalez que ens sorprendrà
amb cadascuna de les cançons.

Divendres, 12 de maig. 21h
Voragine, Sandra Pascual, Neus Sabaté i
Andrea Suárez. Arts visuals interactives
Exposició audiovisual on l’espectador s’introduirà literalment
dins del cervell humà i experimentarà les diverses emocions
que aquest ofereix.

Divendres, 19 de
maig. 21h
Oriol Casals en
concert. Música
Oriol Casals arriba a
Tarragona i ens ofereix un
concert íntim acompanyat
de la seva guitarra amb
temes propis i versions.
Un jove talent que val
la pena conèixer.

Divendres, 16 de juny. 19h
1a Marató de Joves Artistes. Multidisciplinar
Tarragona té un excel·lent planter artístic. La 1ra Marató de
Joves Artistes pretén reivindicar-los i donar-los a conèixer
d’una manera lúdica i en forma de petit tast.
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Col·laboren

Mitjans col·laboradors

T 221-2017

Membre de

teatres.tarragona.cat

