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COMMEMOREM
• 25 anys de la mort de Jaume Vidal Alcover
• 80è aniversari d’Olga Xirinacs
• Centenari d’”Els Pastorets” de Josep Maria
Folch i Torres
• 140è aniversari del naixement de Pau Casals

Preparats pel teatre!
Deixem enrere un estiu en què hem viscut unes nits d’èxit, espectaculars i vibrants de Festival, al Teatre Auditori
Camp de Mart, al Teatre Tarragona i en diversos espais de la ciutat. Cada espectacle ha esdevingut una
experiència única que ja forma part del nostre bagatge emocional. El projecte Teatres de Tarragona
avança i ara és el torn de la programació estable. Encetem una nova Temporada carregada d’il·lusions i grans espectacles de tots els gèneres i per a tots els públics. Una programació que, com és
habitual, dóna veu i visibilitat al talent de proximitat i es fa ressò de les companyies i els espectacles
més rellevants i d’èxit del moment. Un programa cultural ampli i ambiciós, amb activitats complementàries de dinamització i educatives i que dóna suport a uns cicles ja consolidats –“Música per a tothom”,
Les Escoles van al Teatre, Escena Tarragona, Fòrum de l’espectador, etc.-. I que creix. Aquesta Temporada
2016-17, per exemple, Tarragona tornarà a acollir els tres títols de la Temporada Òpera a Catalunya; Don Giovanni (novembre), Manon Lescaut (març) i Carmen (maig), oferirà la primera producció del nou
projecte Metròpera; Lo Speziale (gener), dirigida per Ramon Simó i ampliarà la Temporada simfònica
de l’Orquestra Camera Musicae, que comptarà amb la presència de solistes de primer nivell nacional
i internacional.
A la Tardor continuem donant suport i creant sinergies amb diferents cicles i festivals d’aquest període: El Festival d’àmbit nacional “El Més Petit de Tots”, que per tercer any consecutiu portarà espectacles internacionals dedicats als més menuts, El Festival Teatre Màgic, la Tardor Literària, Festival REC, el Cicle nadalenc, etc. Estem amatents a diferents estrenes i efemèrides: Centenari d’Els Pastorets de Folch i Torres,
cloenda del 80è aniversari d’Olga Xirinacs i 25 anys de la mort de Jaume Vidal Alcover, amb l’estrena del recital Una paraula grega d’Odile Arqué i Eduard Iniesta. Mostrem el talent Km0 com ara;
el nou espectacle del Mag Gerard, Carosonada del grup Fràgil, TeclaSmit amb l’estrena de l’adaptació escènica de la novel·la Zona marítima, d’Olga Xirinacs, la BUMT, El Trencanous d’Artemis dansa, els Pastorets de l’Ass. La Salle i de la Cia. La Golfa, el concert de Nadal de la JOIC i el Magnificat de
Bach del Cor Ciutat de Tarragona, acompanyat de la prestigiosa Orquestra de Cambra Terrassa 48.
I acollirem grans noms i espectacles: L’Avar amb Joan Pera, Caiguts del cel amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch, Avui
no sopem, la darrera comèdia del tàndem Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez, l’Strauss Festival Orchestra i Ballet
Ensemble i El bon pare amb Lluís Soler. I també espectacles per a tots els públics com el més nou de Pep Bou i
dos de circ: The Flamingos d’Els Herrerita i l’aclamadíssim i premiat Rhum.
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!

Tots preparats, tornen les il·lusions!

La programació

en un cop d’ull
Dv. 28 oct. - 21h

TEATRE
TARRAGONA

L’Avar

Teatre

Ds. 12 nov. - 18 i 21h
Teatre

de Molière

INICI TEMPOR

oct.1
feb.1 6
7

TEATRE
TARRAGONA

Caiguts
del cel

Ds. 26 nov. - 19h
Música

de Sébastien Thiéry

TEATRE
TARRAGONA

Banda Unió
Musical de
Tarragona
Concert de
Santa Cecília

ADA

TEATRE
TEATRE
Ds. 19 nov. - 12 i 17h
Ds. 5 nov. - 18.30h
Dg. 27 nov. - 18.30h TEATRE
TARRAGONA
METROPOL
METROPOL
Teatre
amb
objectes
Al
Màgia per
Là où en famteaílitrea Teatre / Màgia Experiències
deixar-te
j’habite 2 a 5
Pep Bou
bocabadat
(Allà on visc) anys

Màgia

Al teatre
en família

Mag Gerard

Dg. 6 nov. - 12 i 17h
Dansa /
Música

Des Mots
d’la Dynamite
(Canadà)

+4

anys

TEATRE
TARRAGONA

Al teatre Ondersteboven
en família (Capgirat)

Dg. 20 nov. - 18h
Òpera

Dansmakers Amsterdam
(Holanda)

tots els
públics

TEATRE
TARRAGONA

Don
Giovanni
de W. A. Mozart
Cor Amics de l’Òpera
de Sabadell
Orquestra Simfònica
del Vallès

1a5

anys

TEATRE
Dv. 25 nov. - 21h
Dv. 11 nov. - 21.30h
METROPOL
Carosonada Teatre

TEATRE
METROPOL

No hi
vagis

Música / Projeccions

Fràgil i
Lucia Piangatelli
(imatges)

estrena

escena
de la novel·la
Zona marítima tarragona
d’Olga Xirinacs
TeclaSmit

Dc. 30 nov. - 20h
Teatre
Recital

estrena

Dj. 1 des. - 22h
Teatreinauguració
Acte

+4

anys

TEATRE
METROPOL

Una
paraula
grega
Poemes de
Jaume Vidal Alcover
TEATRE
METROPOL

Inauguració
del XVI
Festival REC
Festival Internacional
de Cinema de
Tarragona

Dv. 23 des. - 21h
Música

TEATRE
TARRAGONA

Magníficat
de Bach

TEATRE
Dg. 15 gen. - 18h
TARRAGONA
Dansa
El Trencanous

Artemis dansa

tots els
públics

Cor Ciutat de
Tarragona
Orquestra de Cambra
Terrassa 48 i Solistes

Ds. 3 des - 21h

TEATRE
TARRAGONA

Alexandra
Soumm
& Orquestra
Camera
Musicae

Música

TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

Teatre familiar

Els Pastorets

Teatre
Circ
/ Malabars

TEATRE
METROPOL

The
Flamingos
Els Herrerita

CIRC

+5

anys

Dg. 22 gen. - 18h
Teatre

Associació La Salle

Al teatre
en família

Orquestra Camera
Musicae

Dg. 11 des. - 18h

TEATRE
METROPOL

Dm. 27 i dc. 28 des. - 18.30h

Dm. 27 des. - 21h
Música

Al teatre
en família

escena
tarragon
a
TEATRE
TARRAGONA

Gran
concert
d’Any Nou

escena
tarragon
a
TEATRE
TARRAGONA

El bon
pare
de David Plana

TEATRE
TARRAGONA

Ds. 28 gen. - 21h / Dg. 29 gen. - 18h
Teatre

Lo Speziale
MetrÒpera Tarragona

Strauss Festival
Orchestra
Strauss Festival Ballet
Ensemble

estrena

TEATRE
TEATRE
TEATRE
Ds. 4 feb. - 21h
Dv. 30 des. - 20h
Ds. 17 des. - 21h
TARRAGONA
TARRAGONA
TARRAGONA
Música
Música
El Concierto
Concert del
Homenatge Música
de Aranjuez i
50è aniversari
a Pau Casals

de l’Hospital
Joan XXIII

Orquestra
Camera Musicae
TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

Dg. 18 des. - 18h
Teatre

Jove Orquestra Música per
Intercomarcal a tothom!

Solista i
director: Lluís Claret
TEATRE
TARRAGONA

Avui no
sopem
de Pep Anton Gómez
i Jordi Sànchez

Dl. 2 i dm. 3 gen. - 18.30h
Teatre familiar

TEATRE
METROPOL

Els Pastorets
de Tarragona
Cia. La Golfa

Al teatre
escena en família

tarragon
a

TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

Dg. 5 feb. - 18h
Teatre
Clown

la Simfonia del
Nou Món
Orquestra
Camera Musicae
Guitarra: Rafael Aguirre

TEATRE
METROPOL

Rhum
Rhum i Cia.

CIRC

+6

anys

tots els
públics

5

ALGUNES IMATGES DE LA DARRERA TEMPORADA

TOTS JUNTS HO FEM POSSIBLE!

GRÀCIES

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 /
SERVEI MUNICIPAL DE LA DISCAPACITAT
/
BANDA
UNIÓ
MUSICAL
DE
TARRAGONA / JOIC. JOVE ORQUESTRA
INTERCOMARCAL / ESCOLA MUNCIPAL
DE MÚSICA / ORQUESTRA CAMERA
MUSICAE / TECLASMIT/ CENTRE GRAU
PROFESSIONAL ARTEMIS / ESBART
SANTA TECLA / FESTIVAL TEATRE MÀGIC
/ FESTIVAL REC / TARDOR LITERÀRIA
/ FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS /
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA
/ TECLETES / CLUB DELS TARRACONINS
/ GRUP ESCÈNIC ATENEA / ASSOCIACIÓ
LA SALLE / COMPANYIA LA GOLFA...
7

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.
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

PÀRKING LA PEDRERA

ÀREA DE SERVEI

Si vens 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.

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

teatres.tarragona.cat

PER NADAL
REGALA
ESPECTACLES!

PACK TIQUETS: Més espectacles per menys diners!
PACK TIQUET 4. Estalvia un 15% aprox. comprant 4 espectacles alhora,
dels assenyalats amb aquesta icona. Només a Taquilles

TS

PACK
TEMPORADA SIMFÒNICA:
3 CONCERTS PER 42€

{

Ds. 3 desembre - 21h: Alexandra Soumm & Orquestra Camera Musicae
Ds. 17 desembre - 21h: Homenatge a Pau Casals
Ds. 4 febrer - 21h: El Concierto de Aranjuez i la Simfonia del Nou Món

DESCOMPTES: Consulta les icones de cada espectacle
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 taquilla.
• 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

9
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L’Avar
de Molière

divendres
INICI TEMPOR

ADA

Adaptació: Sergi Belbel
Director: Josep Maria Mestres
Amb: Joan Pera, Manu Fullola, Júlia Barceló, Ricard Farré, Alba Florejachs,
Josep Minguell, Elena Tarrats, Manel Dueso, Òscar Castellví i Xavi Francés

28
octubre

TEATRE
TARRAGONA

21h
Una comèdia rocambolesca d’amors, enveges i
confessions amb Joan Pera com a protagonista.
Vidu i terriblement avar, Harpagon vol casar la seva filla Elisa amb
Anselm, vell i ric, disposat a prendre-la sense dot, però Elisa vol casar-se amb Valeri, que ha aconseguit entrar a la casa d’Harpagó contractat com a intendent. Al mateix temps, Harpagon i el seu fill, Cleante, rivalitzen per l’amor de Mariana. Per ajudar el seu amo, el criat de
Cleante, l’Escletxa, roba l’or d’Harpagon. Acusat en fals, Valeri revela el seu
amor per Elisa. Aquest tradicional recurs de la confessió acaba desfent el
nus de tota la intriga: Anselm descobreix que Mariana i Valeri són els fills que
creia perduts en un naufragi. Al final, ambdues parelles de joves podran
casar-se i Harpagon quedarà satisfet de recuperar el seu preuat or.
En aquesta comèdia, Molière utilitza tots els ressorts de l’humor: el
personatge còmic d’Harpagon (el còmic de la situació) i, per descomptat,
la comicitat de les paraules i els gestos, heretats de la farsa i del ball que
l’autor coneixia molt bé. A més de triomfar, l’amor i la joventut se’n riuen de
l’autoritat que vol casar-los en contra dels seus desitjos.

Durada

2h 10

TEATRE

Preu
general:
24/26€

20/22€

-25 10/12€

+65 20/22€

Consulta-ho a partir
de la pàgina 70
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Màgia per deixar-te
bocabadat
Intèrpret: Mag Gerard
Ajudanta d’escena / actriu: Ariadna Mariné
Direcció: Gerard Escarré i Àlex Manríquez

+4

anys

Mag Gerard presenta el seu nou espectacle
per a tota la família que barreja amb un estil propi
la màgia visual i sorprenent amb la comèdia.
Mag Gerard oferirà tot un seguit d’il·lusions màgiques que ens acompanyaran en un viatge per les diferents especialitats de l’art de l’impossible amb la finalitat de deixar-nos bocabadats.
La seva màgia s’ha pogut veure en teatres, televisió, festivals de cinema,
gales internacionals de màgia, museus, esdeveniments per a empreses... A
més, compatibilitza la seva feina de mag amb la d’escriptor de llibres de
màgia i conferenciant. Algunes de les seves creacions màgiques formen
part del repertori de molts il·lusionistes del nostre país.

dissabte

5

novembre
TEATRE
METROPOL

18.30h
Durada

1h

MÀGIA

Preu
general:
8€ / 5€ (-12 anys)

Espectacle inclòs dins el
10è Festival Internacional
Teatre Màgic

Recentment, ha aparegut en la prestigiosa revista “Magic Magazine” de las Vegas (USA) considerada una de les més importants del
món de la màgia y que es distribueix en 43 països. A més, el seu espectacle de monòlegs i màgia ha guanyat el premi al millor espectacle de sala
en els “3 días de Farándula” a Canàries.
13
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Ondersteboven
(Capgirat)
DANSMAKERS AMSTERDAM (Holanda)

diumenge

1a5

anys

Concepte i coreografia: Gaia Gonnelli en col·laboració amb Wiebe Gotink
Intèrpret: Gaia Gonnelli
Música: Wiebe Gotink
Vestuari: Arlette Muschter
Il·luminació: Ellen Knops

6

novembre
TEATRE
TARRAGONA

12 i 17h
Durada

40’

DANSA / MÚSICA

Després de l’èxit de les dues darreres edicions,
torna el festival El més petit de tots! Una oportunitat
única de compartir emocions amb els teus fills!
Veure i escoltar, escoltar i veure. Un batec de cor. Una mà s’obre i es tanca.
El ritme suau d’un tambor. Una cançó infantil. Després, inesperadament un
salt a l’aire i un gir sobtat. El so creix i inspira el moviment de balanceig.
Poden les mans volar com papallones? Poden els peus riure? I els braços
dormir? Pot plorar un crit de tambor? Pot riure un piano?
La ballarina i coreògrafa Gaia Gonnelli i el músic Wiebe Gotink conviden el públic a experimentar la riquesa del moviment i el so. La música sorgeix misteriosament de barres i campanes de metall, de la mateixa
ballarina i, fins i tot, d’un nas humà.
Després de l’exitosa Kleur (Color), Gaia Gonnelli ha creat una vegada més
una actuació original i imaginativa on combina dansa, teatre, música en viu i altres disciplines de l’art. Els seus espectacles animen els nens
i nenes a utilitzar la seva pròpia imaginació. La fascinació de Wiebe Gotink
rau en la fusió de la dansa i la música, i el seu potencial inesgotable.

Preu
general: 8€

1 diA
2 funcions

sala escenari
Aforament reduït
Hi col·laboren:
Tecletes
Club dels Tarraconins
Imaginautes

15
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Carosonada
FRÀGIL I LUCIA PIANGATELLI (IMATGES)
Autor i director: Quim Miracle
Contrabaix i campana: Anton Baixeras
Amb: Quim MIracle, Anton Baixeras, Samuel García, Ricard Masjoan,
Roger Benet i Josep Mª Guillén (Xuspa)

Un concert visual d’homenatge a Renato Carosone i
a la cançó Napolitana, amb tocs de bossa nova i
jazz, embolcallat amb les imatges poètiques de
Lucia Piangatelli.

divendres

11

novembre
TEATRE
METROPOL

21.30h
MÚSICA /
PROJECCIONS

Preu
general:
12€

-25 9€

+65 10€

Fràgil no és tan sols un homenatge al mestre Renato Carosone, sinó també
a la cançó Napolitana que de manera insòlita ha esdevingut la banda
sonora de l’univers pictòric de l’artista Lucia Piangatelli. Aquí les imatges es
fusionen amb la bossa nova, el color amb l’afro i els personatges amb el
jazzy, generant una manera de fer que els defineixen com a “Cool wave”.

17
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Caiguts del cel
de Sébastien Thiéry

Director: Sergi Belbel
Amb: Emma Vilarasau, Jordi Bosch, Àlex Casanovas i Anna Barrachina

Una comèdia que fa plorar... de riure!
Un dels grans èxits de públic de la Temporada.

dissabte

12

novembre
TEATRE
TARRAGONA

18 i 21h
Durada

1h 30

TEATRE

La vida tranquil·la i feliç d’una parella petit burgesa de mitjana edat es
veu trastocada bruscament quan, un bon dia, sense motiu ni explicació
aparents, comencen a aparèixer diners dins el menjador de casa seva. La
situació s’embolica quan s’hi veuen implicats la dona de fer feines estrangera de la parella i un peculiar veí molt inquietant. I tot, per arribar a un final
absolutament inesperat que cap espectador no hauria de revelar.
Caiguts del cel és una comèdia que fa plorar de riure i, és al mateix temps,
una metàfora punyent del sistema capitalista i un retrat àcid i divertidíssim d’un dels vicis que mai sembla passar de moda: la cobdícia.

Preu
general:
24/26€

20/22€

-25 10/12€

+65 20/22€

1 diA
2 funcions

“Una pluja prodigiosa”
Joan-Anton Benach - La Vanguardia
“Final amb un gran cop de teatre”
Santi Fondevila - Time Out
19
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Là où j’habite
(Allà on visc)
DES MOTS D’LA DYNAMITE (Canadà)

dissabte

2a5

anys

Dramatúrgia: Amélie Dumoulin
Creació: Nathalie Derome i Steeve Dumais
Posada en escena, direcció tècnica i regidoria: Colette Drouin
So: Martin Tétreault
Disseny de llums: Lucie Bazzo
Escenografia i vestuari: Louis Hudon i Catherine Tousignant
Música: Martin Tétreault
Assessors artístics: Amélie Dumoulin, Elinor Fueter, Joanie Racine
i Nancy Tobin.

Un espectacle per als més petits de la casa,
ple d’imaginació i sensibilitat!
Dos personatges, el Téqui (qui ets?) i el Teou (on ets?) es fan tot tipus
de preguntes existencials i responen a aquestes endevinalles de la
mateixa manera que ho fan els nens i nenes, jugant, cantant i ballant.
Amb peces de cartró, blocs de fusta, draps i llanternes exploren els límits
i els camins entre el “jo” i “l’altre”. Els petits espectadors estan convidats a
reflexionar sobre aquestes grans preguntes.

19

novembre
TEATRE
METROPOL

12 i 17h
Durada

35’

TEATRE AMB OBJECTES

Preu
general:
8€

1 diA
2 funcions

sala escenari
Aforament reduït
Hi col·laboren:
Tecletes
Club dels Tarraconins
Imaginautes

Là où j’habite parla de la nostra relació amb el món que ens envolta i parteix de la idea d’habitar un cos, una casa, una ciutat, un planeta.
21
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Don Giovanni

diumenge

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

novembre

20

de Wolfgang Amadeus Mozart

Director musical: Daniel Gil de Tejada
Director d’escena: Pau Monterde
Assistent d’escena: Albert González
Disseny d’escenografia: Elisabet Castells
Il·luminador: Nani Valls
Vestuari: AAOS

TEATRE
TARRAGONA

18h
Durada
Òpera bufa en dos actes
(Sobretitulada en català)

Una de les obres mestres de Mozart. Un equilibri
perfecte entre la tragèdia i la comèdia.

mitja
part
2:30 amb

ÒPERA

Preu
general:
47/51€

42/46€

-25 42/46€

+65 42/46€

La de Mozart és, sens dubte, la millor de les versions d’aquest tema universal.
Don Juan, tantes vegades portat al teatre (Tirso de Molina, Molière, Zorrilla...) i
a l’òpera (Gazzaniga, Mozart, Carnicer ... ), el llibertí sense principis guiat només pel
seu propi plaer sense tenir en compte els altres per res i que, finalment, rep el càstig
diví en forma de baixada directa als inferns, venjança portada a terme per l’estàtua
(el ‘Convidat de Pedra’) d’una de les seves víctimes: el Commendatore.
Mozart fou un geni tan superior que, acompanyat en aquesta ocasió per la lletra
de Lorenzo da Ponte, un altre gran mestre, aconsegueix el “Don Giovanni” definitiu.
Barreja d’elements tràgics i jocosos, amb els necessaris elements tenebrosos, el “Don
Giovanni” de Mozart captiva des de la primera nota a la darrera. I el que és més
destacat: Don Giovanni, el protagonista sense moral, es fa simpàtic al públic
gràcies a la força abassegadora de la seva caracterització. Recordeu que
Mozart, entre altres coses, fou un mestre caracteritzant els personatges a través de
la música. En aquesta òpera cada personatge té la seva música: els pagesos, els
grans nobles, els dolents, els bons... Tothom es passa l’òpera maleint el llibertí però...
caldria veure si el que senten per ell les dones, en comptes de ràbia no és desig...

Consulta-ho a partir
de la pàgina 70

PROPERES ÒPERES
Manon Lescaut, de Puccini
Divendres, 17 de març 2017
Carmen, de Bizet
Divendres, 26 de maig 2017
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divendres

No hi vagis

de la novel·la “Zona marítima” d’Olga Xirinacs
Adaptació i direcció: Sergi Xirinacs
Amb: Isabel Bitria, Cinta Ramon, Àngels Sabaté,
Montse Romans i Agnès Martí
Pianista: Kiev Portella
Vídeo: Martí Xirinacs

Un espectacle per cloure els actes
del 80è aniversari d’Olga Xirinacs.

25

novembre

TECLASMIT

estrena
escena
tarragon
a

Dues noies intimen. Atretes per l’existència del Fossar dels Jans (cementiri dels
anglesos), en estat d’abandó, situat prop d’on viuen, el visiten. Una d’elles,
Alberta, s’enderia a investigar el passat d’una tal Nora (pianista), enterrada
allí fa una cinquantena d’anys. Les criptes del petit cementiri proper al mar
(la cova del Gos), però, a banda el misteri crepuscular del lloc, guarden un
parany, un perill; connecten amb la cova marina? Roser no ho veu clar, té
por. Finalment Alberta hi trobarà la mort, en estranyes circumstàncies. Ara,
passats uns anys, Roser ho recorda, i s’estremeix.

TEATRE
METROPOL

21h
TEATRE

- Entrada lliure
Recull invitació a taquilles

TARDOR LITERÀRIA

Hi col·laboren:

“No hi vagis” és el que una veu interior adverteix Roser, disposada a
rememorar la seva vivència amb Alberta, fatalment trencada al voltant de la cripta.
Fragment, íntegre, de la novel·la “Zona marítima” d’Olga Xirinacs.
25
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Concert de Sta. Cecília
amb la BUMT
Directors: Òscar Miguel Losada, Carles Lorente Femenia,
Núria Ferrer Pinyol i Xavi Font Rius

dissabte

26

novembre
TEATRE
TARRAGONA

19h
Totes les seccions de la BUMT en aquest ja
tradicional i especial concert.
Com ja és tradició, la Banda Unió Musical de Tarragona celebra un concert en honor a la patrona de la música. Hi participen la Banda Simfònica,
la Banda Juvenil, la Banda Infantil i la BigBand BUMT i es dóna la benvinguda als músics que s’han incorporat a la banda durant el 2016.

MÚSICA

Preu
general:
10€

-25 8€

+65 8€
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Experiències - Pep Bou
Actor: Pep Bou
Piano: Dani Espasa/Leonardo Brizzi
Il·luminació: Xavi Valls/Pep Bou
Vestuari: Rui Alves
Tècnic llums: Xavi Valls
Video: Mon Feijóo

+4

anys

tots els
públics

El nou espectacle de Pep Bou!
Un artista singular que ha creat un llenguatge
escènic únic i espectacular.
Pep Bou Experiències és el nou espectacle del reconegut artista
mundial Pep Bou i el seu fascinant univers format per bombolles de
sabó. L’espectacle, estructurat amb tocs antològics, és una impressionant
mostra dels processos constants de recerca del creador/alquimista en el
seu laboratori. Es tracta d’una síntesi inèdita d’un llenguatge audiovisual i
teatral que ha fascinat públics de tots els continents.

diumenge

27

novembre
TEATRE
TARRAGONA

18.30h
Durada

1h 15

TEATRE / MÀGIA

Preu general: 15€
9€ (-25 anys)

13€ +65 13€

Espectacle inclòs dins el
10è Festival Internacional
Teatre Màgic

Pep Bou Experiències proposa a l’espectador un viatge cap a mons
poètics i onírics partint de tres elements senzills, però essencials: el sabó,
l’aigua i la música en directe.
Aquest espectacle és el producte de gairebé quatre dècades d’experimentació de coneixements teòrics i pràctics del món de la física; un coneixement fins ara inèdit de l’espai escènic i un talent excel·lent per al món de
l’espectacle.
Un espectacle únic, creat per un artista singular que ha creat un llenguatge
escènic inèdit.
29
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dimecres

Una paraula grega
Poemes de Jaume Vidal Alcover

Tria de poemes, recitació i cançons: Odile Arqué
Guitarres, creació i direcció musical: Eduard Iniesta
Dramatúrgia: Sebastià Portell

estrena

30

novembre
TEATRE
METROPOL

20h
Una perspectiva de la poètica intensa,
alada i precisa d’una personalitat fascinant.
Jaume Vidal Alcover (Manacor, 1923 – Barcelona, 1991) va destacar en tots
els àmbits de la literatura, com a poeta (premi Carles Riba, 1967), narrador
(premi Víctor Català, 1968), dramaturg, assagista, traductor (entre altres,
de La recherche... de Proust), investigador i professor. A la nostra ciutat es
va involucrar en múltiples iniciatives i hi va deixar una fonda petjada. En
complir-se els 25 anys de la mort de qui va ser l’iniciador dels estudis de
Filologia Catalana a Tarragona, la ciutat li ofereix aquest petit homenatge.
Odile Arqué és poeta i cantant i va ser alumna de Vidal Alcover. Darrerament ha desenvolupat una intensa activitat recitant poemes propis i d’altres
autors; en destaca l’espectacle Com elles, amb Mireia Vidal-Conte i Marc
Romera, dirigit per Sebastià Portell. Eduard Iniesta és compositor i, com a
intèrpret, està especialitzat en instruments de doble corda del Mediterrani.
Ha guanyat els premis al millor disc de l’any 2007 i al millor disc / concert
de 2011 i ha acompanyat músics com Franca Masu, Névoa, Maria del Mar
Bonet, Miquel Gil, Jaume Aragall, i actors com Lluís Soler o Mercè Sampietro.

RECITAL

- Entrada lliure
Recull invitació a taquilles
TARDOR LITERÀRIA

Organitzat per:

Amb motiu del
25è aniversari
de la mort de
Jaume Vidal Alcover
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Inauguració del XVI REC
Festival Internacional de Cinema de Tarragona.

dijous

1

desembre
TEATRE
METROPOL

Del 30 de novembre al 6 de desembre del 2016 Tarragona podrà veure
un cop més una mostra del millor cinema de nous directors d’arreu del món.
Des dels seus inicis, el Festival REC s’ha especialitzat en descobrir nous creadors i apostar per òperes primes, sent aquesta la principal secció del
festival.

22h
ACTE INAUGURACIÓ

- Entrada lliure
Recull invitació a taquilles
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Alexandra Soumm
& Orquestra Camera
Musicae
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Violí: Alexandra Soumm · Director: Tomàs Grau

TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

Concert per a violí i orquestra, op. 35: P.I. Txaikovski
Simfonia núm. 5, op. 64: P.I. Txaikovski

El compromís d’Alexandra Soumm,
una violinista esclatant.
Poques vegades un artista casa tan perfectament amb l’esperit de la formació amb
qui col·labora: Alexandra Soumm, considerada per la crítica francesa com a
l’artista amb més projecció de la seva generació. Soumm, però, no es conforma
amb unes qualitats interpretatives excel·lents sinó que evidencia el seu compromís
social en dos projectes de gran relleu: l’any 2012 va fundar l’ONG Esperanz’Arts i és
padrina d’El Sistema a França.
Soumm fa evident que joventut i projecció és un binomi que no està en absolut
renyit amb consciència social i creixement personal a través de la cultura i les arts.
L’escoltarem com a solista en el magnífic concert de Txaikovski. Txaikovski colpeix a
cada escolta, també en marcs òptims per a la divulgació de la música clàssica com
són el cinema (el propi concert per a violí forma part de la BSO del film de Radu
Mihaileanu, El concert).

dissabte

3

desembre
TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

1h 45

MÚSICA

Preu
general:
18€

15€

-25 10€

+65 15€
TS 14€

Coorganitzat amb:

“L’Orquestra Camera Musicae ha crescut i s’ha desenvolupat durant 10 anys fins a consolidar-se com un dels projectes orquestrals més reeixits del nostre panorama musical”
Antoni Colomer, Núvol
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diumenge

The Flamingos

CIRC

Els Herrerita

Creació i interpretació: Marcel Aguilar, David Herrera
i Joan Lluís Montero (Skate)
Direcció: Míner
Escenografia: Mímic
Attrezzo: Esteban Quífer
anys
Vestuari: Rosa Lugo i Núria Fàbregas

11

desembre
TEATRE
METROPOL

+5

18h
Durada

50’

CIRC / MALABARS

Un espectacle dinàmic, divertit i sorprenent
que us deixarà bocabadats.

Preu
general:
8€ / 5€ (-12 anys)

The Flamingos és un espectacle de malabars, equilibris sobre monocicles i humor que ens endinsa en el món màgic del circ. Amb aquests
elements Els Herrerita aconsegueixen posar-se el públic a la butxaca!
Es narra la història del retorn a casa dels Flamingos després de tota una
vida portant les arts circenses arreu del món. Arriben amb un aspecte una
mica passat de moda i, malgrat la seva experiència artística, oculten el
seu talent...
Els tres integrants d’Els Herrerita provenen de l’Ateneu Popular de Nou Barris,
espai de referència obligada en l’àmbit del circ del nostre país.
Un espectacle de circ per a tota la família, dinàmic, divertit i molt
sorprenent que us deixarà bocabadats.
37
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dissabte

Homenatge
a Pau Casals

17

desembre

ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Solista i director: Lluís Claret
Suite per a violoncels: Juli Sandaran
Lament i Divertiment: Salvador Brotons
Bachianas Brasileiras núm. 1: Hector Villa-Lobos
PAU (estrena): Ivan Capillas:
Sant Martí del Canigó: Pau Casals
El cant dels ocells: Pau Casals (harm.)

TEATRE
TARRAGONA
TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

21h
Durada

1h 15

MÚSICA

Preu
general:
18€

+65 15€

Homenatge a Pau Casals,
en el 140è aniversari del seu naixement.
Pau Casals ha estat, és i continuarà sent un referent cultural de primer ordre i
un exemple de compromís social i polític, així com una inspiració per als artistes de presents i futures generacions. És per aquest motiu que coincidint amb
el 140è aniversari del naixement de Casals -que s’escau el 29 de desembre
de 2016-, l’Orquestra Camera Musicae en un format inusual (octet de
violoncels) i liderada pel seu nou artista resident, el violoncel·lista Lluís
Claret (a qui el propi Casals va apadrinar) oferirà un concert que traspua
l’emoció i el rigor associats a la figura del mític intèrpret i compositor català.

15€

-25 10€

TS 14€
Amb el
patrocini
de:
Coorganitzat amb:

“Claret és un intèrpret formidable i d’una seguretat envejable. La sonoritat del violoncel va ressonar amb força amb una identitat molt personal que revela una recerca
d’una veu pròpia i d’un saber dir que només està a l’abast dels grans músics”
Xavier Paset, Diari de Girona
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Avui no sopem

diumenge

Director: Pep Anton Gómez
Amb: Jordi Banacolocha, Maife Gil, David Bagés, Susanna Garachana
i Mercè Martínez

desembre

de Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez

18

TEATRE
TARRAGONA

18h
Pep Anton Gómez i Jordi Sánchez ens porten una
divertida comèdia sobre pares i fills.
La Maria Teresa i en Vicenç són un matrimoni de classe mitjana resident a
Barcelona. Estan jubilats i fa temps que es plantegen marxar de la ciutat i
anar a viure a la masia del poble, però mai s’acaben de decidir. Per què?
Una filla de gairebé quaranta anys que encara viu amb ells i un fill amb cara
de pocs amics els ho impedeixen...

Durada

1h 30

TEATRE

Preu
general:
24/26€

20/22€

-25 10/12€

+65 20/22€

El tàndem Jordi Sánchez/Pep Anton Gómez, un cop més, ha creat una
comèdia que ens farà riure i pensar alhora. Un sopar o no-sopar durant el
qual els cinc personatges acabaran dient-se aquelles veritats que massa
sovint amaguem o obviem.
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divendres

Magníficat de Bach
Bach, Corelli i Guinovart

COR CIUTAT DE TARRAGONA
ORQUESTRA DE CAMBRA TERRASSA 48
Director: Josep Prats
Marta Mathéu, soprano
Marc Guerris, contratenor
Jorge Juan Morata, tenor
German de la Riva, baix

75

músics

Tot l’esperit del Nadal en un concert extraordinari!
El Magníficat és un himne-cant emmarcat dins de la religió cristiana. Aquest poema
atribuït a Maria és en realitat un cant de joia degut a l’encarnació del seu fill, Jesús.
I d’aquest cant o poema molts compositors n’han escrit obres sublims i els primers ja
daten de finals del s.XIV. Autors com Vivaldi, Mozart, Schubert, Mendelssohn...i un nombre immens que arriba fins als nostres dies han omplert de música aquest poema. Un
poema d’evident contingut religiós, però que també es pot agafar com un cant de
joia immensa, una meravella dins les meravelles: el fet “màgic” de que una persona
pugui engendrar-ne una altre i que aquest fet es desenvolupi en el propi cos. Un bon
“miracle”!
I d’aquestes partitures una de les més sublims és sens dubte el Magníficat BWV 243
de J.S.Bach. Una de les poques obres vocals on Bach utilitza el llatí com a idioma.
La primera versió d’aquesta obra escrita pel compositor va ser feta per ser tocada a
Leipzig durant els serveis litúrgics de Nadal del 1723, realitzant una segona versió per
a la festa de la visitació de Maria el juliol del 1733.
En el programa del concert aquesta gran obra estarà acompanyada pel Concerto
Grosso “per la notte di natale” d’Arcangello Corelli, sens dubte una de les obres
orquestrals més aconseguides del violinista italià, i per 3 nadales populars catalanes arranjades per un mag de l’orquestració: Albert Guinovart.

23

desembre
TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

1h 30

MÚSICA

Preu
general:
15€

13€

-25 10€

+65 13€

”El Magníficat es manifesta com a model per a qui no accepta passivament les circumstàncies adverses de la vida personal i social ni són víctimes de l’”alienació”,
sinó que proclamen que Déu està al costat dels humils i destrona els potentats...”
Joan Pau II en una visita a Mèxic
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Els Pastorets
Associació La Salle

De: Josep Maria Folch i Torres
Direcció: Josep Maria Rota
Amb: Lluís Lillo, Marc Baches, Josep Maria Rota,
Josep Maria Tuset, Ferran Val i Rosa Serres

dimarts i dimecres

escena
tarragon
a

L’Associació La Salle se suma al Centenari
d’”Els Pastorets” de Josep Maria Folch i Torres,
amb nova escenografia i recuperant
elements tradicionals.
L’Associació La Salle encapçala una nova versió del clàssic nadalenc català. Ho fa, com és habitual des de fa més de quinze anys, de la mà del professor de La Salle, Josep Maria Rota. La representació de l’obra a La Salle
té l’origen als anys 20 del segle passat, quan els germans de La Salle la interpretaven a l’escola. Uns anys després, concretament el 1952, Els Pastorets
va sortir del Col·legi i l’espectacle va quedar obert a tots els tarragonins.
Els textos de Josep Maria Folch i Torres tornaran a cobrar vida de la mà dels
actors i actrius d’aquesta companyia tarragonina, que continua la seva
línia de tradició, guardant fidelitat absoluta a les paraules del dramaturg
català i presentant una escenografia i un vestuari molt acurats.

27 i 28
desembre

TEATRE
METROPOL

18.30h
Durada

2h

TEATRE FAMILIAR

Preu
general:
7€ / 5€ (-12 anys)

2 dies
2 funcions

ACTE INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
Cent anys d’Els Pastorets,
de Folch i Torres.
Amb la mirada de
l’Ass. La Salle
Dijous, 22 de desembre,
a les 20h
- Accés lliure + Info: pàg. 76
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Gran Concert d’Any Nou
de Johann Strauss

STRAUSS FESTIVAL ORCHESTRA
STRAUSS FESTIVAL BALLET ENSEMBLE

dissabte
dimarts

27

desembre
TEATRE
TARRAGONA

21h
Torna la producció més famosa d’Europa,
avalada per 27 anys d’èxits i més de
5 milions d’espectadors a tot el món!
Aquesta producció ha rebut grans ovacions en les més importants sales de tota Europa: Musikverein de Viena, Concertgebouw d’Amsterdam,
Philarmonie de Berlín, Musikhalle d’Hamburg, Auditorium Parco della Musica
de Roma, Gran Teatre del Liceu, Palau de la Música de Barcelona, Teatro
Real, Auditorio Nacional de Música de Madrid, etc.
El programa, inspirat en la tradicional cita musical que cada any es celebra
a Viena, inclou els títols més coneguts del rei del vals, Napoleón, Fiesta de las
flores, El vals del emperador o Champagne. No faltarà el vals més cèlebre
de tots, El Bello Danubio azul, ni la Marcha Radetzky, que compassada amb
el picar de mans del públic, acostuma a tancar la vetllada.

Durada

2h 45

MÚSICA

Preu
general:
39€

33€

+65 34€

Coorganitzat amb:
Eurospectacles

El concert 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.
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divendres
dissabte

Concert del
50è aniversari de
l’Hospital Joan XXIII
JOVE ORQUESTRA INTERCOMARCAL
Direcció: Marcel Ortega
Fagot solista: Ana Sánchez

30

desembre
TEATRE
TARRAGONA

Música per
a tothom!

20h
Durada

1h 45

Obres de Mozart, Txaikovski, Brahms...

MÚSICA

Un gran concert nadalenc per a Tarragona.

Preu
general:
12€

Un concert de Nadal és, senzillament, especial. La màgia d’aquesta festa,
el caliu de les famílies, el repòs, la joia que habita els carrers il·luminats... Tot
plegat fa que la il·lusió impregni les coses amb la seva mirada d’infant. Un
concert nadalenc ha d’estar a l’alçada dels millors regals. El programa que
oferim té per recepta un brou d’ingredients ben diferents, perquè totes les
expectatives siguin satisfetes i l’estona compartida ens faci sentir a casa.
S’hi combinen el repte artístic amb la popularitat de les peces, el
bo i millor dels compositors internacionals amb la nostra més sentida tradició, els embats més dramàtics amb els instants de meravella
sublimada... Tot plegat en una col·laboració molt especial amb l’Hospital
Joan XXIII i Joventuts Musicals de Tarragona. Ens hi acompanyeu?

-25 8€

+65 8€

Organitzen:

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, 27 abril 2016
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Els Pastorets
de Tarragona

dilluns i dimarts
2 dies
2 funcions

gener

COMPANYIA LA GOLFA
De: Josep Maria Folch i Torres
Adaptació: Josep Bargalló i Cia. La Golfa
Direcció: Ferran Vidilla

2i3

escena
tarragon
a

TEATRE
METROPOL

18.30h
TEATRE FAMILIAR

La combinació de tradició i actualitat en uns
Pastorets “tarragonitzats”.

Preu
general:
7€ / 5€ (-12 anys)

Quan Lluquet i Rovelló es troben perduts al bosc del Pont del Diable, quan
el calafat Josep i la Maria, una noia de la Part Alta es casen al Serrallo,
parlem d’Els Pastorets de Tarragona.
El text centenari d’en Folch i Torres actualitzat i “tarragonitzat” per apropar-lo a Tarragona i als tarragonins i tarragonines de totes les edats. Tradició, modernitat, noves tecnologies, ironia, crítica política i social... tot
s’aplega per arrencar la rialla de grans i petits. Un espectacle que any rere
any us porta la Companyia La Golfa, però que defuig de la repetició per
sorprendre-us cada Nadal amb uns “nous Pastorets”.
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El Trencanous
ARTEMIS DANSA

tots els
públics

diumenge

escena
tarragon
a

Coreografia: Professors del Centre de Grau Professional de
Dansa Artemis, Rady Miniakhmetov, Artemis Plaja, Ana Sempere, Africà Aguilar
Direcció: Artemis Plaja
Ballarins principals: Rady Miniakhmetov, exestrella del ballet de Perm i San
Petersburg. Orión Picó Plaja, premiat actualment en els millors concursos d’Europa
Amb: Els alumnes del Centre de Grau Professional de Dansa Artemis

15
gener

TEATRE
TARRAGONA

18h
Durada

Un entranyable ballet nadalenc. 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.
Després de l’èxit de l’any passat torna el talent de proximitat amb El trencanous,
un ballet en dos actes i tres escenes amb música de Piotr I. Txaikovski en el qual
es narra la història del somni d’una nena, la Clara, durant la nit de Nadal. El
ballet comença a casa de la nostra protagonista quan rep com a regal un
trencanous de joguina que, 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. En aquest màgic país la Clara i el seu príncep Trencanous ballen fins
que la nena es desperta i se n’adona de que tot ha estat un meravellós somni.
Els alumnes del Grau Professional de Dansa de la ciutat tenen mitjançant
aquest Trencanous la possibilitat de posar en pràctica, trepitjant escenari, els passos i la tècnica apresa en anys i moltes hores de dedicació
i esforç a classe. Una experiència enriquidora per continuar creixent en l’exigent i a la vegada apassionant món de las dansa. Aquest és l’esperit i la
voluntat d’aquest Trencanous. Un pas endavant en la seva formació que
de ben segur comptarà amb el suport i l’escalf del públic.

2:00’

DANSA

Preu
general:
19€ / 15€ (Grups)

Amb la col·laboració de:
Aula de cant del
Conservatori de
Música de la Diputació
de Tarragona
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El bon pare
de David Plana

Director: David Plana
Amb: Lluís Soler, Teresa Vallicrosa, Georgina Latre i Jaume Madaula

Una filla descarada que ha gravat un vídeo porno.
Un pare imperfecte que viu enganyat. Una mare
despreocupada que fa veure que no sap res, però ho
sap tot. I un novio divertit que és el malson del pare.
Com acabarà aquesta gran comèdia?
Vine a descobrir-ho!
La vida de Roger Denís, interpretat per Lluís Soler, es desmunta de la manera més insospitada de la nit al dia. En Roger Denís és com un heroi de
tragèdia grega que hagués ofès els déus i aquests el castiguessin fent
caure totes les certeses de la seva vida. Una anècdota inesperada desencadenarà un malson que farà descobrir al protagonista que ha viscut
absent dels fets més rellevants que han afectat la seva pròpia família. El
bon pare és una comèdia inquietant que farà riure l’espectador i
que el confrontarà amb temes transcendentals: la paternitat, la renúncia als propis ideals, la necessitat humana de crear un relat vital coherent
per trobar un sentit a l’existència.

diumenge

22
gener

TEATRE
TARRAGONA

18h
Durada

1h 30

TEATRE

Preu
general:
24/26€

20/22€

-25 10/12€

+65 20/22€

FESTIVAL GREC,
BITÓ PRODUCCIONS
i VANIA

Consulta-ho a partir
de la pàgina 70

“Precisa dirección de David Plana que consigue que el puzzle de piezas
encaje y el ritmo de la comedia no decaiga. (...) El bon pare es un buen
montaje que busca espectadores que quieran pasar un buen rato y disfrutar
de unas risas aseguradas.”
Elisa Díez – Recomana.cat
55

oc
feb t.16
.17

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Lo Speziale
METRÒPERA TARRAGONA

dissabte i diumenge

estrena

Basat en un llibret de Carlo Goldoni i Partitura de Joseph Haydn
Director: Ramon Simó
Amb: Laura del Río, Oriol Roca, Neus Roig i Cristina Ruiz

28 i 29
gener

TEATRE
TARRAGONA

dissabte: 21h
diumenge: 18h
Durada

L’òpera com mai l’havies vist, des d’una proximitat que et farà emocionar, dirigida per la mà
experta de Ramon Simó.
MetrÒpera neix amb la voluntat d’incidir sobre el treball teatral dels cantants
d’òpera. Lo Speziale és una òpera divertida, d’arrel mediterrània, basada
en les trifulgues d’una farmàcia i d’un triangle amorós entre 3 joves ingenus.
Aquesta senzilla comèdia basada en els personatges de la commedia de’ll
arte italiana serveix de base per a l’adaptació de la història als nostres dies
amb regustos de Breaking Bad.
Aquesta relectura contemporània de la peça és obra de Ramon Simó, que
després de 5 anys dirigint el Festival Grec de Barcelona, torna a la seva
ciutat natal per dirigir la primera producció de MetrÒpera Tarragona.

1:20’

ÒPERA

Preu
general:
15€

13€

-25 9€

+65 13€

2 dies
2 funcions

sala escenari

és un projecte de
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El Concierto de
Aranjuez i la Simfonia
del Nou Món
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE
Guitarra: Rafael Aguirre
Director: Jordi Mora

TEMPO
S I M F Ò RADA
NICA

dissabte

4

febrer
TEATRE
TARRAGONA

21h
Durada

Concierto de Aranjuez: J. Rodrigo
Simfonia núm. 9 “del Nou Món”: A. Dvorák

Recreant l’estrena del Concierto de Aranjuez.
Sabíeu que l’estrena mundial del cèlebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo va tenir lloc al Palau de la Música Catalana? Va ser el 9
de novembre de 1940, en una d’aquelles propostes tan de l’època en
què s’articulaven concerts de tres parts, en el marc de la temporada de
l’Orquesta Filarmónica de Barcelona, i on es va escoltar també la simfonia
“del Nou Món” de Dvorák.

1h 45

MÚSICA

Preu
general:
18€

15€

-25 10€

+65 15€
TS 14€

Coorganitzat amb:

Per recrear aquest programa comptem amb un solista espectacular: Rafael
Aguirre ha obtingut 13 primers premis internacionals, tot un rècord a
l’estat espanyol, entre els quals el Pro Musicis (Nova York) i el concurs Tárrega (Benicàssim). El guitarrista malagueny és avui un nom de referència, en
sintonia amb la tradició que exemplifiquen Andrés Segovia i Narciso Yepes.
“Un guitarrista perfecte, amb una tècnica sofisticada i un so amb molt cos”
Akustik Gitarre, Alemania
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Rhum
Autor: Martí Torras Mayneris,
Joan Montanyès Martínez “Monti” i Monti & cia
Director: Martí Torras Mayneris
Amb: Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez,
Pep Pascual i Mauro Paganini

diumenge

CIRC

+6

tots els
públics

5

febrer
TEATRE
METROPOL

anys

Un espectacle vibrant, explosivament vital,
però amb altes dosis d’ofici, humanitat i tendresa.
Imprescindible!
Rhum & Cia fa anys que no treballa i ningú no els crida per anar a actuar
enlloc. Els seus pallassos malviuen al magatzem de la companyia i un bon
dia reben una trucada inesperada... Volen un bolo. Algú ha trobat un bolo.
Tots els membres de la companyia es mobilitzen: treuen la pols dels instruments,
les arnes dels vestits i assagen l’espectacle que els va fer famosos. Però tenen
un problema: Rhum no hi és i no tenen August. O més aviat en tenen dos, de
problemes: hi ha dos carablanques a la companyia i la pista de circ és massa
petita per a tanta intel·ligència. Un dels dos haurà de deixar de ser el pallasso llest i haurà de posar-se les sabates grosses i el nas vermell.

18h
Durada

1h 30

CLOWN

Preu general:
15€ / 9€ (-25 anys)

13€ +65 13€

PREMI ZIRKÒLIKA 2014
AL MILLOR ESPECTACLE
DE PALLASSOS

“És l’espectacle més brillant, més divertit i més ben construït que he vist en
molt temps... Com deien els crítics londinencs: Mateu per una entrada!!! Explosió d’imaginació, de fantasia, de vestuari, de bon gust, de diversió, una
cosa esplèndida..”
Jaume Figueras, Catalunya Ràdio
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Teatre El Magatzem
c/ Fortuny, 23

Zona Drama

Jaume Vidal Alcover

Cicle de lectures dramatitzades
Una de les línies d’actuació que la Casa de les Lletres
ha anat consolidant, des dels seus inicis, ha estat el
cicle de lectures dramatitzades que anomenem Zona
Drama. A través d’aquest cicle pretenem posar a prova
les qualitats escèniques d’obres encara no estrenades, principalment d’autors de la nostra zona, i, alhora,
donar major visibilitat a la feina de tots els implicats
en el procés creatiu (autors, actors, directors). Fins al
moment present, el cicle ja ha acollit vuit textos, de
vuit autors diferents. I hi han intervingut 5 directors i
27 actors. En aquesta ocasió n’oferim dos més. El
primer, Els dos germans, de Jaume Vidal Alcover, ens
serveix per tal de recordar aquest autor, que tant va
influir en el món literari de la ciutat de Tarragona, en
escaure’s el vint-i-cinquè aniversari de la seva mort.
Amb el segon, Retorn a Betlan, de Ramon Gomis,
acollim la darrera creació d’aquest autor reusenc
de trajectòria més que consolidada.
Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres
Col·labora: Cooperativa Obrera Tarraconense

Més info a: lletres.tarragona.cat
PROGRAMACIÓ ESTABLE

Ramon Gomis

Dijous, 27 d'octubre

Dijous, 1 de desembre

ENTRADA GRATUÏTA

ENTRADA GRATUÏTA

A les 20h. Teatre El Magatzem

a les 20h. Teatre El Magatzem

ELS DOS GERMANS RETORN A BETLAN
de Jaume Vidal Alcover

de Ramon Gomis

Direcció: Marc Chornet.

Direcció: Iban Beltran

Interpretació: Toni Guillemat, Jordi Llordella,
Rosa Serra, Queralt Casassayas

Interpretació: Francesca Piñon, Àngela Jové, Doctor Soler

Enguany es compleixen 25 anys de la mort de
Jaume Vidal Alcover (Manacor, 1923 – Barcelona, 1991), el que va posar en marxa els
estudis universitaris de Filologia Catalana a
Tarragona i que va viure a la nostra ciutat les
dues darreres dècades de la seva vida. Junt
a la seva activitat com a professor i estudiós
de la literatura, va desenvolupar una intensa
activitat creativa en tots els gèneres: poesia,
conte, novel·la i teatre. I, dins del teatre, en
moltes línies diferents, des de la recreació de
mites clàssics al teatre de cabaret; des de la
dramatització de rondalles tradicionals a un
teatre més poètic i experimental. En morir, Vidal
Alcover va deixar unes quantes obres inèdites
i sense estrenar, entre elles Els dos germans,
una variació al voltant del tema del fill pròdig,
escrita el 1952. Es tracta d’un dels temes predilectes de l’autor, al qual dedicaria més endavant la seva atenció en un llibre de poesia
(El fill pròdig, 1970).

Ramon Gomis (Reus, 1946) és metge endocrinòleg
i dramaturg. Com a home de teatre té una llarga
trajectòria, primer en el teatre d’aficionats, fundant
el grup La Tartana, a Reus, i posteriorment com a
autor, sobretot vinculat al Teatre Lliure. El 1970 va
guanyar el Premi Joan Santamaria i el 1990 li va ser
concedit el Premi de la crítica Serra d’Or, tots dos
de teatre. Té múltiples distincions en el terreny de la
recerca científica i també la Creu de St. Jordi atorgada el 1990. Aquesta obra ha estat escrita per
Ramon Gomis especialment per a l’ocasió. A través
de l’encontre de membres d’una família pertanyents
a tres generacions diferents, l’obra planteja temes
de força actualitat, però sobretot hi gravita la persistència de la memòria i la necessitat de conèixer
la veritat.
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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€

7€

Més info a: www.joventutsmusicals.cat/tarragona

Dm. 13 desembre, 20h.

Dm. 15 novembre, 20h.

Teatre Metropol

Teatre Metropol

KEBYART ENSEMBLE,

KARLA MARTÍNEZ, piano

quartet de saxofons

DE BEETHOVEN A LA MÚSICA CUBANA
Obres de Beethoven, Chopin, Debussy, Falla, Lecuona, Vitier i López

Dm. 22 novembre, 20h.
Teatre Metropol

MIREIA TARRAGÓ, soprano
MARINA PELFORT, piano
CLARA SCHUMANN, LA MUSA.
DIÀLEGS ENTRE LA VEU I EL PIANO,
LA MÚSICA I LA POESIA
Obres de R. Schumann, C. Schumann,
Brahms i Toldrà

PROGRAMACIÓ ESTABLE

Pere Méndez, saxo soprano
Víctor Serra, saxo alt
Robert Seara, saxo tenor
Daniel Miguel, saxo baríton
EMOTIO
Obres de Pärt, Brotons, Bozza, Bach,
Mendelssohn, Lévy, Ligeti i Geiss

Dm. 10 gener, 20h.

Dm. 14 febrer, 20h.

Teatre Metropol

Teatre Metropol

AURÓ QUARTET

ASIA JIMÉNEZ, violí
JORGE NAVA, piano

Sergi Miró i Carlota Novell, Violins
Elena Martínez, Viola
Pol Farell, Violoncel
Obres de Haydn, Xostakòvitx i
Dvorák

Obres de Beethoven, Ravel, Debussy
i Falla

Dm. 17 gener, 20h.
Teatre Metropol

VALENTINA CASADES,
arpa

TANZ ARPA
Obres de Rota, Bach, Bellini, Parish
Alvars, Albéniz, Caplet i Guridi

INCLOSOS EN AQUEST PROGRAMA
CONSULTA INFORMACIÓ I PREUS ESPECÍFICS

Ds. 3 desembre, 21h

Dv. 30 desembre, 20h

Teatre Tarragona

Teatre Tarragona

CONCERT DEL
50è ANIVERSARI
DE L’HOSPITAL
JOAN XXIII

ALEXANDRA
SOUMM & OCM

Ds. 4 febrer, 21h
Teatre Tarragona

Ds. 17 desembre, 21h
Teatre Tarragona

HOMENATGE A
PAU CASALS

EL CONCIERTO
DE ARANJUEZ I
LA SIMFONIA DEL
NOU MÓN
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escena
tarragon
a

ESCENA TARRAGONA
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.

Diumenge, 27 de novembre. A les 19 h - Teatre Metropol

MEMÒRIA DE LES OBLIDADES
Preu: 10€ - Organitza: Comissió Lluís Companys

Assistirem a una representació inspirada per la documentació recuperada pel Fòrum de Tarragona per la
Memòria de Tarragona de quatre
dones que van patir la repressió
franquista. Quatre dones empresonades al convent les Oblates, els
cossos de les quals es troben a la
fossa comuna del cementiri de la
ciutat. És una aproximació humana
a les seves realitats quotidianes i
al seu empresonament en forma de
monòlegs teatralitzats i acompanyats de música en directe, creada
per l’espectacle.
La tria dels quatre personatges pretén ser un exemple entre els milers de dones, que van ser utilitzades per a sembrar la por entre el col·lectiu considerat contrari al règim franquista i durant molts anys ignorat, però que la memòria
col·lectiva obliga a desenterrar i fer-los arribar a les actuals generacions, perquè la memòria, encara que sigui en
format teatral, és l’única eina que permet fer justícia.
TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

Divendres, 2 de desembre.
A les 21h. Teatre Metropol

TE HAS OLVIDADO DE SER
La Im.perfecta Cia. Dansa. Coreografia: Raquel Méndez i
Álvaro Naranjo. Direcció: Raquel Méndez
Preu: 7€ - Organitza: La Im.perfecta Cia. Dansa

Neixes entre quatre parets amb un destí marcat; tots
i cadascun dels teus passos han estat mil·limetrats per
alguna cosa o algú. Vius, decideixes i actues en funció
de com t'han programat. La societat t'empeny i no deixa que et surtis de la línia.
Les teves possessions pesen; no deixen que volis, saltis
i siguis lliure.
Estimes el que creus que està bé. Què passa si decideixes viure com vols? Què passa si t’arrisques a no ser
com tots? Què passa si t'arrisques a ser?
Una bona oportunitat per veure el segon treball de

La.Imperfecta, una jove companyia tarragonina dirigida per la Raquel Méndez. Aquest nou grup de dansa
vol participar a l’activitat cultural de la ciutat amb les
seves propostes, tenint com a premisses el rigor de la
dansa, la llibertat de la improvisació, la força de la joventut i els anys dedicats a la formació de ballarins a
escoles de la ciutat.
Amb la participació dels ballarins: Jose Cuenca, Júlia
Fernández, Raquel Méndez, Júlia Miralles, Álvaro Naranjo, Alexia Pascual i Paula Sánchez.

Dissabte 3 de desembre. A les 18.30 h. Teatre Metropol

LIBÉRANOS, UN VIAJE AL ANTIGUO EGIPTO
Una creació pròpia de l’Associació Atrévete
Preu: 3€ - Organitza: Associació Atrévete

Libéranos és una obra musical per a tota la família composta per un equip de teatre, cant,
i dansa (estils contemporani, clàssic i hip hop).
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 la seva expansió demogràfica i una
possible rebel·lió. Una mare hebrea, desesperada, intenta salvar el seu fill posant-ho al riu en una cistella i d’aquesta manera comença la historia que canviarà el destí de tota una nació: la historia de Moisés.
Libéranos és un cant a la llibertat, un missatge esperançador per a totes aquelles persones que es troben en
situacions difícils: amb perseverança, lluita i esperança tot és possible.
L’obra està dirigida per Projecte MusicArt, una companyia de teatre solidari creada per l’Associació Juvenil Atrévete, una entitat que treballa amb menors en situació de risc social de la província de Tarragona. L’objectiu de
Projecte MusicArt és oferir a les famílies una alternativa d’oci i promoure la cultura i l’art.
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Dissabte, 17 de desembre.
A les 19h Teatre Metropol

FESTIVAL DE DANSA DE L’ESBART SANTA TECLA
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala
Organitza: Esbart Santa Tecla

Amb motiu de les Festes de Nadal, aquesta entitat històrica de la ciutat que tant ha treballat per la recuperació
de balls tradicional i populars ens oferirà una actuació nadalenca amb algunes de les seves millors coreografies
treballades al llarg de l’any. Es podrà veure ballar a dansaires de totes les edats creant un espectacle harmoniós
per a tots els amants de la dansa i per a totes aquelles persones que vulguin conèixer les tradicions ballades del
nostre país.

Diumenge 12 de febrer.
A les 18.30h. Teatre Metropol

LES ESPELMES AL CALAIX
De Ferran Murillo
Direcció: Elisabeth Quevedo
Preu: 12 i 6€ (segon amfiteatre) - Organitza: Grup Escènic Atenea

Un sopar de compromís entre un empleat, el seu cap i les respectives dones esdevindrà un recital d'enganys i despropòsits de difícil solució. Una nova proposta d’aquest grup de teatre de la ciutat qui amb cada nova proposta
no deixa de sorprendre’ns per la seva creativitat i talent dels seus integrants. Aquesta vegada la obra està escrita
per Ferran Murillo, membre del grup i compta amb les interpretacions de Cori Blanch, Pau De la Peña, Nuria Carazo,
Rafael Duarte, Ferran Murillo i Jessica Sánchez.
TARRAGONA: HI TENS UN PAPER

ALTRES ACTES D’ENTITATS
Actes organitzats per diverses entitats de la ciutat als Teatres
Dissabte, 10 de desembre. 19h. Teatre Metropol

Dimecres, 21 de desembre. Teatre Tarragona

CANTADA DE NADALES DE LES
CASAS REGIONALES

FESTIVAL DE NADAL ESCOLA TARRAGONA

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Organitza: Escola Tarragona

Organitza: Ajuntament de Tarragona – Conselleria de
Relacions ciutadanes

Dissabte, 14 de gener - 19h. Teatre Metropol

Dilluns, 12 de desembre. Teatre Tarragona

GALA DE LA GUÀRDIA URBANA
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora

EL FLORIDO PENSIL
Adaptació teatral de la obra de Andrés Sopeña
Preu: 10 i 8€ (2n amfiteatre)
Organitza: La Teatr’Era

Organitza: Ajuntament de Tarragona - Guàrdia Urbana

Divendres, 16 de desembre. 12h. Teatre Tarragona

ACTE ANIVERSARI URV
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: URV

Divendres, 16 de desembre. 12h. Teatre Tarragona

GALA DE DANSA ESCOLA NOU RITME

Dissabte, 18 de febrer - 18 i 21h
Diumenge, 19 de febrer - 18h
Teatre Metropol

JUSTO MOLINERO Y LOS DESCASTAOS
Organitza: Radio Tele Taxi.
Venda d’entrades: www.entradasteletaxi.com.
Novios con solera. Després de l’èxit aconseguit amb “Ahora
me toca a mí” tornen Justo Molinero i Los Descastaos amb un
nou espectacle encara més divertit.

Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Escola Nou Ritme

Dimarts, 20 de desembre - 17.45 i 18.45h.
Teatre Metropol

CONCERT DE NADAL DE L’ESCOLA
MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA
Accés a càrrec de l’entitat organitzadora
Organitza: Escola Municipal de Música i Conselleria
d’Educació
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FÒRUM
DE L’ESPECTADOR

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.

Romeu i julieta

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

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

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

Diumenge, 22 de gener
En acabar la representació. Teatre Tarragona

EL BON PARE

CONVERSA amb la Companyia

TEATRE “Clarobscurs en clau de comèdia”
Accés lliure als espectadors que assisteixin
a l’espectacle

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

Divendres, 28 d’octubre
En acabar la representació. Teatre Tarragona

L’AVAR

CONVERSA amb la Companyia

ÒPERA
Organitza: Amics de l’Òpera de Tarragona
Col·labora: Conselleria de Cultura de l’Ajuntament
de Tarragona

DON GIOVANNI
al Teatre Tarragona

Dimecres, 16 de novembre
A les 19.30h
Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
DON GIOVANNI de W.A. Mozart
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure
(condicionat a l’aforament de la sala)
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Diumenge, 20 de novembre
A les 17h, una hora abans de la funció!
Foyer del Teatre Tarragona.

Breu introducció a DON GIOVANNI
de W.A. Mozart , 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

ÒPERA
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

AVANCAMENT!
Dimecres, 15 de març
A les 19.30h
Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

Conferència introductòria a
MANON LESCAUT de
Giacomo Puccini
(Cicle Òpera Catalunya. En motiu de la representació al Teatre Tarragona, el divendres 17 de març)
A càrrec de Josep Maria Rota, musicòleg.
1h 30 minuts aprox. / Accés lliure (condicionat a
l’aforament de la sala)

Divendres 17 de març.
A les 20h, una hora abans de la funció!
Foyer del Teatre Tarragona.

Dimecres, 15 de febrer
A les 19.30h - Antiga Audiència (Plaça del Pallol, 3)

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

Dimecres, 21 de desembre

Dimecres, 22 de febrer

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

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

Conferència introductòria a
ELECTRA de Richard Strauss

Conferència introductòria a
RIGOLETTO de Giuseppe Verdi

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)

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

TEATRES DE TARRAGONA &
BIBLIOTECA PÚBLICA DE TARRAGONA.
Temporada OCTUBRE 2016 - FEBRER 2017

c/ Gasòmetre, 30

EN MOTIU DEL 80è ANIVERSARI D’OLGA XIRINACS
EN EL MARC DE LA TARDOR LITERÀRIA 2016
Divendres 18 de novembre. A les 19h

Mostra dels Lipdubs realitzats per alumnes de primària i secundària de la ciutat amb
motiu de la commemoració dels 80 anys d’Olga Xirinacs. Oberta al públic general.
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona.
Col·laboren: centres educatius ILEC de Tarragona centre i centres escolars del Pla Educatiu d’Entorn.

Dissabte 19 de novembre. A les 11h

Passeig Literari. Per la zona marítima d’Olga Xirinacs. El Passeig comença amb
un audiovisual per contextualitzar l’obra de l’escriptora. A continuació, es realitzarà
l’itinerari recorrent alguns dels espais de la novel·la Zona marítima.
Organitzen: Biblioteca Pública de Tarragona i Impuls de la Lectura Tarragona.

Consulta aquestes i d’altres activitats a:

www.bibliotecatarragona.gencat.cat
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TU ENTRES EN ESCENA!
educació / formació
Els dijous del 20 d’octubre
al 15 de desembre
De 19 a 21h - Espai Jove Kesse

PROJECTE.
CREACIÓ I PRODUCCIÓ
D’UNA OBRA TEATRAL
ACTIVITAT ADREÇADA A MAJORS DE 16 ANYS.
GRATUÏT, AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

Tutorial assistit amb una part inicial en la qual es
treballaran els elements claus per emprendre la
projecció i producció d’una obra i/o espectacle
teatral. Es tracta de potenciar la vida del projecte
més enllà de la creació. S’ofereix una experiència
formativa que proporcioni els recursos i les habilitats necessàries passant pel procés de creació i
producció, la comunicació i l’exhibició.
Amb el suport de:
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut

Dissabte, 5 de novembre
De 9.30 a 14h - Espai Jove Kesse

Dimecres 9, 16 i 23
de novembre
De 19 a 21h - Espai Jove Kesse

JORNADA. TEATRE JOVE,
FORMACIÓ, ACCIÓ
I REFLEXIÓ
ACTIVITAT ADREÇADA A MAJORS DE 16 ANYS.
GRATUÏT, AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

MONOGRÀFIC. L’ACTOR
EN MOVIMENT, un
treball de sensibilització
amb l’espai escènic

9.30h - Inici, escalfament i estiraments teatrals a càrrec
de Joan Pascual (director de l’Aula de Teatre de la
URV i Zona Zàlata)

ACTIVITAT ADREÇADA A MAJORS DE 16
ANYS. GRATUÏT, AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

10 a 12h - Exercicis simultanis de:
· Direcció teatral i creativitat: Magda Puyo (directora de l’Institut del Teatre)
· El cos de l’actor: el treball corporal a escena: Jordi
Príncep (director de l’Escola de Teatre i Circ d’Amposta)
· L’expressió i la interacció en el teatre: “No tot és
guió, no tot és performance”: Sergio Muro (artista
plàstic i visual, performer i agitador cultural)
12.30 a 13.45h - Pluja d’idees:
· Converses entorn el teatre jove a la ciutat. Reflexions a la cerca d’analitzar les eines de suport al
teatre jove des de les polítiques públiques.

Un treball de sensibilització amb l'espai escènic, on es fomenta la presència de l'actor
i la seva relació amb l'espai i les dinàmiques
del moviment. Es treballarà a partir de la
pedagogia Jaques Lecoq.
Es proposaran diferents exercicis i improvisacions per què l’actor descobreixi què
és l’escolta, com moure’s en escena i com
posar-se en relació amb els altres actors.
Moc i sóc mogut, moc i commoc. A partir
del que proposin els actors en els exercicis
s’analitzarà què funcionar i què no, què és
just i què no.

Presenten i dinamitzen: Joan Pascual i Joan Rioné
13.45 a 14h - Comiat i projecció del documental
TEATRE JOVE 2016

Més informació i inscripcions a

www.tarragonajove.org
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EXPOSICIÓ

CENT ANYS D’ ELS PASTORETS
de JOSEP MARIA FOLCH I TORRES
A través de la mirada de l’Associació la Salle
AULA. GRUP DE TEATRE JOVE

El dia de sant Esteve de l’any 1916, es va estrenar
al Teatre Romea l’obra “Els pastorets”, de Josep Maria
Folch i Torres. Diferents autors, com Pàmies o Pitarra, ja
havien donat la seva versió d’aquesta representació
nadalenca, que té les seves arrels en l’època medieval,
amb noms com “L’estel de Natzaret” o “El bressol de
Jesús”. Tanmateix, la més popular de totes i la més difosa
a tot Catalunya és la de Josep Maria Folch i Torres: “Els
pastorets o l’adveniment de l’Infant Jesús”.
L’Associació La Salle va portar a l’escena del Teatre
Metropol “Els pastorets” de Josep Maria Folch i Torres
per primer cop l’any 1952, ara fa 64 anys. Enguany, per
celebrar el centenari de l’estrena, l’Associació La Salle
oferirà dues funcions extraordinàries els dies 27 i 28 de
desembre, amb novetats escèniques.
Acte d’inauguració. Accés lliure
22 de desembre de 2016, a les 20h.
En aquest acte es projectaran imatges antigues
i es retrà homenatge als actors veterans.
Exposició: del 22 de desembre de 2016 al 5 de febrer de 2017.
Vestíbul Teatre Metropol, visitable en horari d’espectacles
TEATRE: ESPAI D’APRENENTATGE

LES ESCOLES
VAN AL TEATRE

Organitza:
IMAGINAUTES
Serveis Culturals
imaginautes.cat

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.
Últimas tardes con Teresa

10 de novembre, a les 9.30 i 11h

JUGANT AMB ELS CLÀSSICS
(PLAYING WITH CLASSICS)

12 de gener, a les 9.30 i 12h

ÚLTIMAS TARDES CON TERESA
18 de gener, a les 9.30, 11 i 15.30h

24 de novembre, a les 9.30 i 12h

LA PLAÇA DEL DIAMANT

MACBETH & CO.

25 de gener, a les 9.30 i 11h
30 de novembre, a les 9.30, 11 i 15.30h

LA MONGETERA MÀGICA

EL LLOP I LES SET CABRETES

14 de desembre, a les 11 i 15.30h

TOT PLEGAT

7777

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS
Venda i reserva d’entrades: taquilla@salatrono.com

Misser Sitges 10, 43003 Tarragona

Els dies d’actuació des de dues hores abans de l’inici de cada
funció a la taquilla de la Sala Trono o al telèfon 977 22 20 14.
Les entrades són numerades.

Més info a: www.salatrono.com

OCTUBRE

Diumenge 20, a les 19h
Crack Upo Show, amb Roberto

· Divendres 28 i dissabte 29, a les 20.30h
· Diumenge 30, a les 19h
#SobreJulieta, de la Cia. Grumelot (Madrid). Teatre

Tanner i Pamela Democrito (Itàlia/
Argentina)
Màgia. 10è Festival Teatre Màgic

NOVEMBRE

Divendres 25 i dissabte 26, a les 20.30h
Diumenge 27, a les 19h
Estima’m que tinc pressa, per la Cia. Xucrut Teatre. Teatre

· Divendres 4 i dissabte
5, a les 20.30h
· Diumenge 6, a les 19h
El Quijote no existe, de

DESEMBRE

Jorge Díaz. Teatre. Estrena

· Divendres 11 i
dissabte 12, a les
20.30h
· Diumenge 13, a les
19h
The Feliuettes, de Martí
Torras. Teatre

Divendres 18, a les 20.30h
Màgia a tutiplen, amb Immanol Utiño (Bilbao)
Màgia. 10è Festival Teatre Màgic

Dissabte 19, a les 20.30h
Sueños de una maga, amb Maga Gisell (Perú)
Màgia. 10è Festival Teatre Màgic

Divendres 2 i dissabte
3, a les 20.30h
Diumenge 4, a les 19h
La cantant calva al
Mcdonalds, per la Cia.
Hongaresa (València). Teatre

Divendres 9 i dissabte 10, a les 20.30h
Diumenge 11, a les 19h
Montag 451, de Cia. La niña bonita. Teatre. Estrena
Divendres 16 i dissabte 17, a les 20.30h
Diumenge 18, a les 19h
Lou, el caràcter de un gato. Teatre. Estrena
PROPERAMENT: TEMPORADA D’HIVERN
www.salatrono.com

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

OCTUBRE

Dissabte 26, a les 20.30h - Música
Maria Arnal & Marcel Bagés: Verbena

Dissabte 29, a les
20.30h - Música
Ràdio Carbó:
Cançons gairebé
imperfectes

DESEMBRE
Dissabte 3, a les 20.30h - Flamenco
A mi manera

NOVEMBRE
Dissabte 5, a les 20.30h - Teatre comèdia
En alta mar, d’Slawomir Mrozek. Direcció: Lluís Graells
Diumenge 6, a les 12h Teatre infantil (+ 4 anys)
Peter Pan, de la Cia.
Catacrac

Diumenge 12, a les 20.30h - Teatre
La carcoma, de la Cia. TeatrodeCERCA. Escrita i dirigida
per Quique Culebras

Dissabte 19, a les 20.30h - Música
Après minuit – Cece Gianotti Quintet: Déjavoodoo
Diumenge 20,
a les 12h
Màgia i titelles (+ 4 anys)
Contes de gel,
amb Teia Moner
10è Festival Teatre
Màgic

Diumenge 4, a les 12h
-Teatre infantil (+ 5 anys)
La república dels contes, per la Cia. Jordi Font
Dissabte 10, a les 20.30h - Teatre
La identitat (trilogia El Balneari), de la Cia. Els
Pirates

Dissabte 17, a les 20.30h - Teatre comèdia
Lo mejor de Pepe Rubianes, amb Ferran Terraza
Especial Cicle Nadalenc

Diumenge 18, a les 12h, i divendres 23, a les 12
i 18h - Teatre infantil (+ 6 anys)
El conte de Nadal, de Charles Dickens, per la Cia.
Sim Salabin
Especial Cicle Nadalenc

Diumenge 18, a les 19h - Música
Concert de Nadal del Cor Mos Cantars.
Direcció: Eduard Pàmies
Especial Cicle Nadalenc

PROPERAMENT: TEMPORADA D’ HIVERN.
www.cotarraconense.cat
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Auditori August. Arquitecte Rovira, 2
43003 Tarragona
Tel. 977 24 55 77
facebook.com/palautgn · @PalauTGN · Més info a: www.palaucongrestgna.com

23 d’octubre, 19.30h

CONCERT 25È ANIVERSARI URV
Concert en motiu de la celebració del 25è aniversari
de la Universitat Rovira i Virgili. Sota la direcció de
Montserrat Rios podrem escoltar Mass of the children
de John Rutter.
Entrada lliure limitat a l’aforament de la sala.

29 d’octubre, 20h

“HISTORY OF ROCK”
Gairebé tres hores de concert que recorreran la història del rock des d’Elvis i Chuck Berry fins a The Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, AC / DC, Metallica,
Guns’n Roses, Queen, Pink Floyd, Bruce Springsteen,
Dire Straits o U2.
Preu: De 32€ a 36,20€
Venda d’entrades: Ticketmaster

4 i 5 de novembre, 21h / 6 de novembre, 18h

RED ROCK CAPERUCITA.
Espectacle per a petits i adults, amb una posada en
escena impactant. Canvis de ritme, d’escenografia i
un equip artístic amb reconegut prestigi en el teatre
musical. Tres dies de funció que donaran al públic
tarragoní la possibilitat de ser els primers de gaudir
d’aquesta impressionant creació. Estrena!
Preu: 26,50€
Venda d’entrades: Ticketmaster

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

8 de novembre, 20h

ORQUESTRA TRADICIONAL
NACIONAL DE CHONGQING (XINA)
El concert s’emmarca dins la gira europea de l’Orquestra i aproparà al públic de Tarragona l’oportunitat de gaudir de música xinesa.
Preu: 12€
Venda d’entrades: Ticketmaster

19 de novembre, 22h

ROCK & RIOS. TRIBUT A MIGUEL RIOS
Concert tribut a Miguel Rios amb la Rock&Rios Band.
Una nit de rock que et transportarà al mític concert
de Rock&Rios. El concert es celebrarà a la planta
-2 del Palau Firal i de Congressos de Tarragona, on
podreu escoltar i ballar les cançons de Miguel Ríos
amb un ambient inèdit.
Preu: 12€ (anticipada) – 14€ (taquilla)
Venda d’entrades: Ticketea, Qui’k i Discos Arsis

26 de novembre, 20.30h

DANI & FLO: “VUELVEN NO VUELVEN”
Dani Martínez i Florentino Farnández s’ajunten de nou,
per decidir si tornen o no a la televisió. Els dos van
triomfar junts a Tonterías las justas, però les coses han
canviat molt des d’aleshores. La gent es divertirà de
nou amb aquest duet incomparable.
Preu: De 20,70 a 24,80€ . Entrada Premium: 26,90€
Venda d’entrades: Ticketmaster

27 de novembre, 19.30h

COBLA COSSETÀNIA
Concert de sardanes i música per a cobla de la formació tarragonina Cossetània. Durant el concert es
farà entrega del Premi Casal Tarragoní de Cultura.
Preu: 5€. Venda d’entrades: el mateix dia a taquilla
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1 de desembre, 20.30h

THE VERY BEST OF DIRE STRAITS
bROTHERS iN bAND, considerada com la millor banda tribut europea a la desapareguda banda de
Mark Knopfler. Un gran concert amb més de 20 temes
imprescindibles entre els quals no podran faltar Down
to the Waterline, So Far Away, Sultans of Swing o Money For Nothing
Preu: 33,40 a 38,50 €
Venda d’entrades: Ticketmaster

3 de desembre, 21h

BALLET DE MOSCÚ: EL TRENCANOUS
Un dels ballets més representats quan s’apropen les
festes nadalenques. La fantasia dels protagonistes,
Clara i el Trencanous, ens endinsarà dins un conte
fantàstic ple d’aventures i de personatges fabulosos
Preu: 38,90€. Grups +12 persones: 20,90€/entrada
Venda d’entrades: Ballet de Moscú

17 de desembre, 18 i 21h
“LA FUERZA DEL DESTINO”.

UN HOMENATGE A MECANO
En aquest musical conviuen les composicions musicals
magistrals dels germans Cano, que són part de l’ADN
musical de milers d’espanyols amb una posada en
escena espectacular. Tota la música és en directe.
Preu: De 32,40€ a 37,80€
Venda d’entrades: Alborea Producciones

28 de gener 2017, 20.30h

JOAQUÍN REYES & ERNESTO SEVILLA:
VIEJÓVENES
Més de dues hores de riure sense parar amb Joaquín
Reyes & Ernesto Sevilla amb aquest espectacle ple
d’sketchs.
Preu: 27€.
Entrades: yalastengo.com

ALTRES ESPAIS ESCÈNICS

AVANÇAMENT

Temporada MARÇ / JUNY 2017
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
ESCENARI OBERT
Entrada gratuïta - Aforament limitat
28 d’octubre, 20 h
Kesse Zombie

CICLE ÒPERA A CATALUNYA
Divendres 17 de març, 21h

MANON LESCAUT de G. Puccini
Divendres 26 de maig, 21h

CARMEN de G. Bizet

Nit de terror

TEMPORADA SIMFÒNICA
ORQUESTRA CAMERA MUSICAE

4 de novembre, 21 h
Zero Expectativas. Sergio Muro

Dissabte 4 de març, 21h

Teatre d’acció/perfomance

11 de novembre, 21 h
Cabaret màgic. Mag Gerard + artistes
convidats
Màgia

18 de novembre, 22 h
Llegendes en veu alta. Aula de Teatre
de l’Espai Jove Kesse
Recital d’oralitat

25 de novembre, 21 h
En Peyu i en Dani a l’Espai Jove Kesse

STEPEHEN KOVACEVICH i L’OCM
Dissabte 22 d’abril, 21h

SABINE MEYER i L’OCM
Dissabte 20 de maig, 21h

ALBA VENTURA & ANTONI ROS MARBÀ i
L’OCM
MÀGIA

Comèdia

Diumenge 21 de maig

2 de desembre, 21 h
Canciones Muertas. Gemma Sainz &
Francesc Rodríguez

(Gira de comiat de l’espectacle / Úniques actuacions a la Demarcació de Tarragona)

LA GRAN ILUSIÓN d’Antonio Díaz/Mago Pop

Música

16 de desembre, 21 h
Teatre d’ombres al Kesse. Grup de
Teatre Jove Kesse
Teatre

+INFORMACIÓ PROPERAMENT A

teatres.tarragona.cat
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Col·laboren

Mitjans col·laboradors

T 1457-2016

Membre de

teatres.tarragona.cat

