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E

stem a les portes d'una nova temporada de
les Arts Escèniques als Teatres de Tarragona,
una temporada amb canvis importants i amb
una proposta de gairebé 200 espectacles. El teatre:
la comèdia, el drama, el musical, el teatre més
genuïnament familiar; i també l'òpera, la dansa, la
música, el circ, etc. espectacles de tots els gèneres,
per a tots els públics i per als paladars més exigents
que ompliran els escenaris de la nostra ciutat.

Amb la capçalera Carregats de Teatre comença
una temporada esplendorosa en què, a més de
les espectaculars propostes professionals, hi ha
una oferta d'espectacles de primer nivell que són
l'aparador de la vitalitat creativa del teixit associatiu
de la ciutat. Sota l'epígraf OFF KM 0 s'hi agrupen
diverses propostes teatrals i musicals d'entitats
de Tarragona, com ara els concerts de la Banda
Unió Musical, el Trencanous d'Artemis Dansa, els
tradicionals Pastorets de l'Associació La Salle i
la companyia La Golfa, el final de la gira ‘10x10’
del grup Vergüenza Ajena, entre d'altres. Aquests
espectacles es completen amb el XXIV Festival
Juvenil de Teatre Grecollatí, que té Tarragona com
una de les seves seus. La programació no estaria
completa si no esmentéssim el cicle TGN Jazz,
la vint-i-cinquena edició del festival Dixieland,
el prestigiós cicle de concerts de les Joventuts
Musicals, que enguany torna al Metropol, i les
programacions teatrals i musicals de petit format de
la Sala Trono i del Teatre el Magatzem.
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Gairebé 200 espectacles no són un fet fortuït,
sinó l'evidència que Tarragona és una ciutat amb
molta vitalitat cultural i que sap valorar les arts
escèniques. Una vitalitat que neix, majoritàriament,
dels creadors individuals i col·lectius, de les
entitats... en definitiva, de la iniciativa ciutadana.
Iniciativa ciutadana que l'Ajuntament recull i amb
la qual fa el que li pertoca com a institució de tots
els tarragonins i tarragonines: donar-hi el suport
que es mereix.
Enguany ha estat any de canvis. Des del
reconeixement d'un model fruit de l'experiència
de diverses dècades, hem apostat per modificar
rutines i treballem per a situar el Teatre Tarragona
en el mapa dels grans equipaments escènics
del nostre país, i també perquè esdevingui
l'equipament teatral de referència en el nostre
àmbit territorial. Som conscients que aquesta
mirada al futur no serà possible si no podem
continuar comptant amb el suport de tots els que
ens heu estat fidels durant els darrers anys, els anys
que han estat difícils i els que no ho han estat tant.
Per un teatre millor a Tarragona, hem de caminar
conjuntament experiència i futur.
Gaudiu amb la cultura.
Gaudiu als Teatres de Tarragona.
Begoña Floria Eseberri
Consellera de Cultura, Patrimoni i Festes
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VENDA D’ENTRADES
A LES TAQUILLES DEL TEATRE TARRAGONA
· Dimecres, d’11 a 13h
· Dijous i divendres, d’11 a 13h i de 17 a 19h

Més teatre per menys diners
NOUS ABONAMENTS A LA CARTA ·

+ INFORMACIÓ
A la web:

teatres.tarragona.cat
Per c/e:

1 HORA ABANS DE L’ESPECTACLE
· Al teatre o espai on es faci la representació

taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat

LES 24 HORES
· teatres.tarragona.cat

Segueix l’actualitat dels teatres a les xarxes socials de
@tgncultura i fes-nos les teves recomanacions!

Per telèfon (en horari de taquilla):

977 23 31 49

Només a les taquilles del teatre

ABONAMENTS TEATRE
6 entrades: 25% de descompte (mínim 2 espectacles)
10 entrades: 30% de descompte (mínim 3 espectacles)
FORA D’ABONAMENT: 25 il·lusions de Mag Lari - Magia Comedy con Gerard Borrell - Dos pits i una poma
¡Quien tuvo, retuvo! de Faemino y Cansado
* Per renovar l'abonament anterior caldrà adquirir entrades per un mínim de 8 espectacles (òpera inclosa)

ABONAMENTS SIMFÒNICA: 7 concerts: 125€ · 3 concerts: 60€
FORA D’ABONAMENT: Carmina Burana - Alexander Ullman & OBC

•

Les persones amb mobilitat reduïda tenen espais reservats als teatres. En el moment de comprar les
entrades, cal que ho comuniquin al personal de taquilla o bé poden enviar un correu electrònic a taquilles.
teatrestarragona@tarragona.cat o trucar a 977 23 31 49 (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!

(10% de descompte del preu original i depenent de la localitat)

NOUS DESCOMPTES PER A TOTES LES BUTXAQUES
DESCOMPTE JOVE: 50% de descompte
(Menors de 25 anys, exceptuant espectacles infantils)

LAST MINUTE TEATRE: preu únic a 10€
En funció de les localitats disponibles. A les taquilles 30 minuts abans de començar
l’espectacle i fins a 5 minuts abans del tancament de la taquilla (no inclou Simfònica OCM)

ALTRES DESCOMPTES
PÀRQUING
LA PEDRERA

Si véns al Teatre en cotxe els dies de funció podràs gaudir d’un 50% de descompte les dues primeres hores
d’aparcament al pàrquing Rambla Nova Park i Pàrquing La Pedrera acreditant la teva assistència al
Teatre.Informa’t a les taquilles.
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ABONAMENT ÒPERA: 2 òperes per 93/86€

INFANTIL: Consultar cada espectacle (només espectacles infantils)
+ 65 ANYS: 15% de descompte
MOBILITAT REDUÏDA: 15% de descompte (cadires de rodes)
VISIBILITAT REDUÏDA: 15% de descompte (1a fila de l’amfiteatre)
CARNET JOVE: 15% de descompte
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PREU

EL FANTASMA DE CANTERVILLE

Ds. 10 novembre - 21 h

PREU

Dg. 2 desembre - 18 h

PREU

teatre

PREU

PREU

PREU

teatre

teatre/musical

PREU

Dv. 12 abril - 21 h

TROIA, UNA VERITABLE ODISSEA!

¡QUIEN TUVO, RETUVO!

PREU

FORA D'ABONAMENT

Ds. 23 febrer - 21 h

ESTHER YOO & OCM
simfònica

simfònica

PREU

Dv. 22 març - 21 h

PREU

25€

Ds. 11 maig - 21 h

ALEXANDER ULLMAN & OBC

KIAN SOLTANI & OCM
òpera

PREU

FALSTAFF

PREU

25€

35€

PREU

48/
52€

Dg. 25 novembre - 18 h

simfònica

25€

òpera

PREU

Ds. 13 abril - 21.30 h

HAYDN & MOZART & OCM
simfònica

PREU

RINALDO ALESSANDRINI & OCM

PREU

25€

Ds. 22 desembre - 21 h

LETICIA MORENO & OCM

25€

20€

18€

Dv. 23 novembre - 21 h

SALVADOR MAS & OCM

simfònica

simfònica

PREU

Ds. 9 febrer - 21 h

Ds. 16 març - 21 h
teatre

RHUMANS

25€

simfònica

CARMINA BURANA

18€

simfònica

PREU

a partir de

PREU

27€

LA BONA PERSONA DE SEZUAN

FORA D'ABONAMENT

PREU

EL TRÀMIT

PREU

DOS PITS I UNA POMA

PREU

Dg. 2 juny - 18 h

25€

Dv. 18 i ds. 19 gener - 21 h

circ

Dv. 17 maig - 21 h

simfònica

Ds. 13 octubre - 21 h

teatre

27€

35€

Dj. 7 març - 21 h

JANE EYRE

Dg. 12 maig - 18 h

27€

ESCAPE ROOM

PREU

14€

PREU

Ds. 4 maig - 21 h

27€

PREU

27€

PREU

18€

teatre

teatre

teatre

OSKARA

EL LLIBERTÍ

27€

FORA D'ABONAMENT

dansa

Dv. 3 maig - 21 h

Dv. 26 abril - 21 h

FORA D'ABONAMENT

LA IMPORTÀNCIA DE SER FRANK

Ds. 2 març - 21 h

27€

ALEXANDER MELNIKOV & OCM

Ds. 2 febrer - 21 h
teatre

PREU
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teatre

ANDRÉ I DORINE

27€

MAREMAR

14€

MAGIA COMEDY CON GERARD BORRELL

Dg. 20 gener - 18 h

teatre/musical

Ds. 16 febrer - 21 h

PREU

18€

27€

PREU

N’HI HA QUE NEIXEN ESTRELLATS

màgia

Ds. 8 desembre - 21 h

PARADISE

VOLTAIRE/ROUSSEAU. LA DISPUTA

FORA D'ABONAMENT

18€

teatre

Dv. 29 març - 21 h

25 IL·LUSIONS DE MAG LARI
teatre

27€

Ds. 12 gener - 21 h

30€

Ds. 17 novembre - 21 h

EQUUS

PREU

HUMANS

PREU

18€

teatre

Ds. 1 desembre - 21 h

màgia

PREU

27€

Dv. 19 octubre - 21 h

FORA D'ABONAMENT

teatre, màgia, dansa i circ

teatre

simfònica

teatre

teatre

òpera

teatre, màgia, dansa i circ

LA PROGRAMACIÓ EN
UN COP D'ULL

48/
52€

Dg. 26 maig - 18 h

LA BOHÈME
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FÒRUM DE
L’ESPECTADOR
Xerrades introductòries

Cicle psiquisme i teatre
Al finalitzar alguns dels espectacles hi
haurà un col·loqui amb els intèrprets
en el qual podrem compartir opinions,
preguntes i reflexions.

Coorganitzat amb:
Delegació de Tarragona del Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya.
En funció de la disponibilitat
de les companyies.
Més informació a les taquilles
del teatre i a teatres.tarragona.cat
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EL FANTASMA
DE CANTERVILLE
de Joan Yago,
basada en el conte original d’Oscar Wilde

DIVENDRES, 19 D’OCTUBRE
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Direcció: Josep Maria Mestres. Amb: Joan Pera, Pep Sais, David Olivares, Betsy
Túrnez, Elisabet Casanovas, Òscar Castellví

Una adaptació del clàssic d’Oscar Wilde que situa l’acció en un castell anglès en venda,
que acollirà la trobada entre el món immaterial d’un lord anglès del segle XVI i una
moderna família nord-americana del segle XX. La comèdia destaca per un diàleg ple
d’ironia i de crítica a la societat de l’època, protagonitzada per Joan Pera, que es torna
a posar a la pell d’un dels grans personatges de la literatura universal després d’interpretar el vell Harpagon a L’avar de Molière.
Lord Canterville convida l’empresari nord-americà Hiram S. Otis i la seva família a passar el cap de setmana al seu antic castell, però els adverteix que hi viu el
fantasma d’un avantpassat. Lluny d’espantar-se, els convidats es burlen de l’espectre
constantment, malgrat que ell intenta pertorbar la pau de la família per activa i per
passiva per mantenir la seva reputació.

“La direcció de Josep Maria Mestres recupera l'anterior èxit amb
Joan Pera de l'obra L'avar de Molière, i fa que un dels actors més
veterans i populars es retrobi amb el seu públic.”
Andreu Sotorra, Clip de Teatre, Teatral.net
“Joan Yago es va atrevir a recosir el conte d’El fantasma de Canterville
amb rèpliques brillants de les comèdies més sucoses de Wilde.”
Jordi Bordes, El Punt Avui
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EQUUS
de Peter Shaffer

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

Estrena oficial i absoluta a Catalunya

teatre
PREU 18€

Direcció: Denis Fornés. Amb: Mercè Rovira, Carles Fígols, Lluís Arruga, Chantal
Aimée, Joan Raja, Blanca Valletbò, Andreu Lahoz

Equus és un dels grans clàssics teatrals del segle XX. Aquest text imprescindible
s’estrena ara per primera vegada en català de la mà de la companyia Cop de Teatre,
que sempre ha buscat continguts irreverents, reflexius i trencadors i aquesta vegada
compta amb la col·laboració dels mitjans tècnics del Teatre la Massa de Vilassar de
Dalt i amb un magnífic elenc d’artistes d’entre els quals s’hi compta l’actriu tarragonina
Mercè Rovira.
Peter Shaffer s’inspirà a escriure aquest text després de llegir als diaris sobre un crim
perpetrat per un adolescent que va deixar cecs sis cavalls amb un punxó. L’escena macabra fou prou poderosa com per portar el dramaturg anglès a escriure un relat fictici
sobre les causes que portaren el jove a perpetrar el damnatge. El relat se’ns presenta
com un text gairebé detectivesc, una aproximació íntima a la figura del jove Alan Strang
a través de les converses tingudes amb el seu psicòleg, Martin Dysart, que fan referència a les passions i desenganys més personals del protagonista i, alhora, als diversos
personatges que conformen el text.
Una història que ens condueix fins a l’escena del crim i que ens ofereix moments d’intensitat poètica, repulsió, joc i acció en el que no deixa de ser un retrat naturalista de
la nostra pròpia societat.
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25 IL·LUSIONS
DE MAG LARI
de David Pintó i Josep Maria Lari

DISSABTE, 17 DE NOVEMBRE
A LES 21 h

màgia

TEATRE
TARRAGONA

PREU 30€

Direcció: David Pintó i Josep Maria Lari. Guió: Josep Maria Lari

El Mag Lari aterra a Tarragona per oferir en exclusiva un espectacle únic al sud de Catalunya, que commemora els seus 25 anys de trajectòria en el món de la màgia. Un
muntatge de nova creació per a tots els públics, que recupera els números de màgia
més emblemàtics que l’il·lusionador ha fet mai i n’incorpora deu de nous. 25 il·lusions
presentarà un total de vint-i-cinc números de màgia pura, que se succeiran en una hora
i mitja de xou trepidant. Aquest fet, mai vist sobre un escenari, suposarà tot un repte
logístic i visual per al Mag Lari.

CLE ESPE
CTA

CIA

FORA

L

ESP
E

Un espectacle amb números d’escapisme impactants i prediccions impossibles, combinat amb efectes especials i recursos audiovisuals, a més de l’actuació de cinc ballarins. Tot un seguit d’ingredients imprescindibles que se sumen a l’humor descarat del
mag més xòuman que existeix, que aconsegueix crear un espectacle inoblidable.

D’ABONAMENT
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HUMANS
de Stephen Karam

DISSABTE, 1 DE DESEMBRE
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Versió: Ernest Riera. Direcció: Mario Gas. Amb: Jordi Andújar, Jordi Bosch, Lluïsa
Castell, Miranda Gas, Maife Gil, Candela Serrat

Tres generacions d’una família d’origen irlandès resident als Estats Units es reuneixen
per celebrar el dia d’Acció de Gràcies a l’apartament de Nova York d’una de les filles,
trencant la tradició de sopar a la casa familiar de Pennsilvània. Els personatges començaran a airejar els seus secrets més ben guardats a l’inici del sopar, es barallaran a
l’hora de les postres i al final del dia estaran cansats de la batalla.
L’espectador s’endinsarà en la realitat d’una família de classe mitjana. La complexitat
de les relacions familiars i de parella, el desequilibri entre les aspiracions personals i
la realitat laboral o la figura de la família com a puntal necessari per afrontar les frustracions del dia a dia són alguns dels eixos vertebradors d’aquesta obra emocionant i
colpidora.
Stephen Karam, guanyador del Premi Tony i OBIE en la categoria de millor obra teatral
el 2016, aporta el text i Mario Gas fa la seva lectura particular amb la complicitat d’un
repertori potent encapçalat pel sempre genial i estimat actor Jordi Bosch.

“Pura pintura de afectos y sueños rotos que la sabia dirección de Mario Gas
y el talento de los actores convierten en una fiesta de gran teatro.”
Javier Pérez Senz, El País
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PARADISE

d’Oriol Vila i Raquel Salvadorm

DIUMENGE, 2 DE DESEMBRE
A LES 18 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 18€

Direcció: Oriol Vila i Raquel Salvador. Amb: Artur Busquets, Elisabet Casanovas,
Adrian Grösser, Albert Salazar, Albert Baró, Pau Poch

El prostíbul Paradise és el punt d’unió de les tres històries que conformen aquesta obra,
que es desenvolupen en diferents habitacions. Un escenari que proporciona la tensió
necessària per a uns personatges a la recerca del seu paradís perdut, on la consciència
i l’inconscient es barregen amb gran confusió.
Després de la creació de la websèrie Nico & Sunset, els actors Oriol Vila, nominat al
Goya com actor revelació del 2010, i Raquel Salvador s’han atrevit amb el seu primer
projecte teatral. Una comèdia formada per tres relats independents en què cinc actors interpreten nou personatges. Construïda des del drama, amb tocs esperpèntics
i interpretada sempre amb compromís i honestedat. Amb un repartiment molt jove,
destaca la participació de tres actors coneguts per interpretar alumnes d’institut a la
sèrie televisiva Merlí.

“La base del muntatge és dramàtica però el plantejament és còmic,
afirma el seu director; un dels actors diu que el públic més jove
en surt amb una visió més excitant, i el públic més adult en fa una
interpretació més trista, per la sordidesa del lloc.”
Laura Serra, Diari Ara
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MAGIA COMEDY CON
GERARD BORRELL

DISSABTE, 8 DE DESEMBRE
A LES 21 h

màgia

TEATRE
TARRAGONA

PREU 14€

Amb: Gerard Borrell

Arriba el moment de riure i sorprendre’s amb la màgia més espectacular. En grup, en
parella o amb amics, Magia Comedy és l’aposta segura per una nit inoblidable. Un xou
d’humor al més pur estil de Las Vegas, on la comèdia, la sorpresa i l’engany aniran de
la mà. L’espectacle aterra a Tarragona des de l’Eixample Teatre Barcelona, on ha estat
en cartell durant 11 mesos amb una gran acceptació per part de la crítica i del públic.
“L’humor ens fa més intel·ligents... aquest és el secret”, assegura Gerard Borrell, tota
una revolució del món de la comèdia i l’il·lusionisme. Membre del concurs Pura Magia de TVE1, la seva presència és habitual als teatres de tota la península i a diversos
programes de la televisió. Una oportunitat per veure un dels directes de màgia més
divertits.
Graduat en Art Dramàtic pel Col·legi de Teatre de Barcelona, Borrell es dedica a la màgia des dels 14 anys i acumula una llarga trajectòria professional a l’esquena, amb una
quinzena d’obres de teatre i espectacles de màgia a diversos espais.

CLE ESPE
CTA

CIA

FORA

L

ESP
E

Espectacle en castellà

D’ABONAMENT
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VOLTAIRE/
ROUSSEAU.
LA DISPUTA
de Jean-François Prévand

DISSABTE, 12 DE GENER
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Dramatúrgia i direcció: Josep Maria Flotats. Amb: Josep Maria Flotats i Pere Ponce

Un pamflet anònim acusa Jean Jacques Rousseau d’haver abandonat els seus cinc fills.
Rousseau recorre a Voltaire per esbrinar junts qui és l’autor d’aquesta abominació. Una
situació que proporciona l’oportunitat d’assistir a una gran escena domèstica, on els
dos filòsofs enfronten les seves idees sobre Déu, la igualtat, l’educació i el teatre. Dues
maneres igualment generoses però molt diferents de concebre la societat.
Flotats subratlla que no és una obra filosòfica sinó un diàleg accessible per a qualsevol
espectador, en què dos grans pensadors de la Il·lustració confronten les seves idees en
un cant a la llibertat d’expressió.
Un espectacle per gaudir del teatre de text en estat pur que permet el lluïment de Flotats i del tortosí Pere Ponce.

Espectacle en castellà

“¿Quién dijo que la filosofía es aburrida? Con todo, la habilidad, la experiencia y la extraordinaria dicción de ambos actores permiten seguir la disputa
dialéctica entre los dos filósofos con verdadera delectación.”
José Miguel Vila, ociocrítico.com

24

25

ANDRÉ I
DORINE

DIUMENGE, 20 DE GENER
A LES 18 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 18€

Companyia: Kulunka Teatro

André i Dorine són una parella d’avis que han caigut en la rutina i la desídia. La seva
relació passional s’ha convertit en pur avorriment i la presència de l’altre ha esdevingut
una llosa. Des de l’humor, l’espectador veurà com una màquina d’escriure i un violoncel, que abans sonaven amb harmonia, són ara una arma per molestar-se mútuament.
Però la realitat canviarà radicalment amb l’arribada de l’Alzheimer i, a mesura que
avanci la malaltia, es crearà un nou vincle entre ells.
Un espectacle emotiu que traspassa les fronteres del llenguatge, creat a partir del teatre gestual i amb màscares expressives que ens transporten de ple al món dels sentiments i les emocions. En escena, tres actors interpreten més de quinze personatges.
Ningú pronuncia una sola paraula durant l’obra, però és tot el contrari a muda o adusta.
Guanyador del Premi del Públic i Premi a la Millor Dramatúrgia al BE Festival (Birmingham
European Festival) i el Premi Villanueva al Millor Espectacle Estranger a l’Havana (Cuba)
l’any 2011. A més, setze països que ja han tingut el privilegi de gaudir d’aquest espectacle
ens suggereixen que cap espectador es quedarà indiferent amb la complexitat d’emocions que la companyia aconseguirà transmetre amb aquesta delícia teatral.

“André y Dorine es una montaña rusa de risas y llantos. Sin azar,
porque todo estaba premeditado, pero tan fuerte y de golpe como
un disparo llegaron esas emociones intensas…”
Revista El Cultural

26

27

LA IMPORTÀNCIA
DE SER FRANK
d’Oscar Wilde

DISSABTE, 2 DE FEBRER
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Direcció: David Selvas. Amb: Laura Conejero, Miki Esparbé, Mia Esteve, Paula Jornet,
Paula Malia, Norbert Martínez, David Verdaguer

La gloriosa trajectòria d’Oscar Wilde va quedar arruïnada sobtadament amb la condemna a dos anys de presó que l’acusava d’indecència per la seva vida privada, només
tres mesos després d’haver estrenat aquesta comèdia.
L’escriptor, que no es refaria d’un cop tan dur, ja havia denunciat sovint la hipocresia d’una
societat cada cop més conservadora i controladora sobre la intimitat dels seus ciutadans.
Una hipocresia que, de manera premonitòria, esdevindria la protagonista d’aquesta deliciosa obra mestra sobre els embolics amorosos de dos joves britànics i les seves dobles
vides secretes, la qual anticipa algunes de les principals avantguardes del segle XX. Un
dels retrats més àcids i divertits que s’han fet mai sobre la hipocresia social.
El director David Selvas vol repetir l’èxit de la seva moderna adaptació del Don Juan de
Molière amb aquesta interpretació lliure de la comèdia de Wilde i, per aquest motiu,
incorpora música pop, rock i indie en directe interpretada pels mateixos actors. Selvas
concep l’espectacle com una festa a la vida i cant a la intel·ligència, l’amor i la llibertat.
“David Selvas convierte ‘La importància de ser Frank’ en una
fábula musical con un toque mediterráneo.”
Marta Cervera, El Periódico
“És un Oscar Wilde indie, despreocupat i murri com el que més.
La peripècia esclata en riures.”
Jordi Bordes, El Punt Avui
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MAREMAR

de Dagoll Dagom

DISSABTE, 16 DE FEBRER
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre/
musical
PREU 27€

Companyia: Dagoll Dagom. Direcció: Joan Lluís Bozzo. Traducció: Salvador Oliva.
Amb: Roger Casamajor, Anna Castells, Cisco Cruz, Mercè Martínez, Marc Pujol, Aina
Sánchez, Marc Soler, Elena Tarrats, Marc Vilajuana
Un espectacle que fusiona Pèricles, el príncep de Tir de Shakespeare amb les cançons
de Lluís Llach i que fa referència a la crisi migratòria europea. La música i la dansa són
la base d’aquesta obra protagonitzada per una nena que es troba en un camp de refugiats. Mentre plora perquè ha perdut els seus pares, se li apareix una criatura fantàstica
que li explica la història de Pèricles, que representa una gran metàfora d’una vida plena
de pèrdues i naufragis d’una nena que finalment es retroba amb la seva família.
Torna a Tarragona l’emblemàtica i exitosa companyia Dagoll Dagom amb aquesta primera aventura shakespeariana al llarg dels seus quaranta-quatre anys de vida, que
també suposa l’estrena d’aquesta obra del segle XVII a l’Estat espanyol. Els punts geogràfics on es desenvolupa la trama coincideixen amb indrets on avui dia es produeixen
migracions massives i l’obra ha esdevingut un homenatge metafòric i poètic a aquells
que creuen els mars, a la gent que intenta trobar una nova vida.
Partint de l’univers musical de Lluís Llach, Andreu Gallén convertirà les seves cançons
en atmosferes melòdiques que acompanyaran les emocionants aventures de Pèricles.
Amb Maremar, Dagoll Dagom explora un nou llenguatge amb música i temes a cappella, amb les veus sense orquestra ni acompanyament instrumental.
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JANE EYRE
de Charlotte Brontë

DISSABTE, 2 DE MARÇ
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Adaptació: Anna Maria Ricart. Direcció: Carme Portaceli. Amb: Jordi Collet, Gabriela
Flores, Abel Folk, Ariadna Gil, Pepa López , Joan Negrié, Magda Puig

Charlotte Brontë va escriure Jane Eyre el 1847. Signat sota el pseudònim masculí ‘Currer Bell’, el llibre, una crítica dels patrons victorians de gènere i de classe, es va convertir
en una de les novel·les més valorades de la seva època.
Una obra romàntica on la lluita per la llibertat és l’impuls que guia la protagonista en
un món on les dones no la podien assolir. També hi ha una gran història d’amor que
només es podrà viure quan els dos protagonistes puguin relacionar-se d’igual a igual,
quan l’amor no sigui una presó, sinó un acte de llibertat. Carme Portaceli situa l’acció
en un espai intemporal, blanc, a sobre del qual es mostren projeccions espectaculars i
la intervenció de música de piano i violoncel en directe.
Ariadna Gil dona vida a aquest personatge de la literatura universal acompanyada del
versàtil i sòlid Abel Folk, que dona vida a Mr. Rochester. També cal destacar l’actuació
del tarragoní Joan Negrié en aquest clàssic imprescindible, que ha estat adaptat al
cinema per grans directors al llarg de la història.

“Ariadna Gil firma una gran actuación aplicando su propio sello interpretativo. Un regreso al teatro que se ha saldado con un notable éxito.”
César López Rosell, El Periódico
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DOS PITS
I UNA POMA

UNA SOPRANO ENMIG DE PALS DE FREGAR
de La Bacanal

DIJOUS, 7 DE MARÇ
A LES 21 h

teatre

TEATRE
TARRAGONA

PREU 14€

Una producció de la Bacanal. Direcció i dramatúrgia: Oriol Genís. Repartiment: Núria
Dardinyà, Clara Manyós/Berta Vidal, Lluís Avendaño/Manuel Ruiz. Supervisió de moviment: Roberto G. Alonso
Dos pits i una poma és un recital d'òpera que combina tretze peces musicals de compositors consagrats amb vuit textos d'autores feministes, que convida a fer una reflexió
sobre la situació de la dona a la societat des de diversos punts de vista.
L’obra de Verdi, Puccini, Cilea, Rossini, Mozart, Offenbach i Wagner mostra una concepció dels personatges femenins que emana directament d’una visió esbiaixada i
patriarcal que perpetua un rols de gènere determinats. L’espectacle posa en contacte i
confronta les visions d’aquestes peces musicals amb escrits de poetesses i escriptores
com Montserrat Roig, Valerie Solanas, Maria Aurèlia Campmany, Maria Mercè Marçal i
Montserrat Abelló

FORA

L

34

CLE ESPE
CTA

CIA

Amb motiu del Dia Internacional
de les Dones treballadores

ESP
E

Una peça que vol trencar l’estigma dels personatges femenins del món de l’òpera, a
través d’un recital en el qual la música ocupa un lloc destacat i ens transporta a alçàries
de la bellesa, sense renunciar a les ganes de provocar una reflexió sobre el paper de la
dona partint d’una imatge convencional: la que es guanya la vida netejant i la que viu
reclosa a casa seva.

D’ABONAMENT
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LA BONA PERSONA
DE SEZUAN
de Bertolt Brecht

DIVENDRES, 29 DE MARÇ
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Direcció: Oriol Broggi. Amb: Míriam Alamany, Joan Carreras, Màrcia Cisteró, Jordi Figueras, Mercè Pons, Albert Prat, Clara de Ramon, Marc Rius, Xavier Ruano,
Clara Segura

En una Xina imaginària, tres déus visiten el país en cerca d’una bona persona. Satisfets d’haver conegut la jove Xen Te, que els ha acollit a casa seva, premien la noia amb
diners a canvi que visqui sempre bondadosament. Gràcies a la petita fortuna que li han
regalat, Xen Te deixarà la prostitució per obrir un estanc de tabac. Ben aviat, però, la
misèria en què malviuen els seus conciutadans acabarà dificultant seriosament que
pugui complir el mandat dels déus.
Amb aquesta obra emblemàtica del teatre èpic, Bertolt Brecht planteja una reflexió
incòmoda. Quins són els límits de les bones intencions, especialment quan aquestes
no afronten les dificultats materials amb contundència i pragmatisme?
Torna a Tarragona un dels directors més compromesos amb l’escena catalana actual.
Broggi recupera grans clàssics de la literatura universal a través dels seus muntatges
i els dota d’un punt de vista rigorós i evocador, sempre rodejat de grans actors entre
els que cal destacar la presència de la polifacètica Clara Segura, que sempre aporta un
caràcter de fortalesa i emocions profundes als seus personatges.
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TROIA,
UNA VERITABLE
ODISSEA!
de Cor de Teatre

DIVENDRES, 12 D’ABRIL
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre/
musical
PREU 18€

Companyia: Cor de Teatre. Guió i direcció musical: David Costa.
Més d’ una vintena de cantaires
Un espectacle polifònic-teatral a partir dels relats de La Ilíada i L’Odissea, en què l’espectador viatjarà per alguns dels episodis més representatius i emocionants d’aquests
dos poemes èpics de la cultura europea. Un recorregut a cappella a través de grans
cors de la història de la música, amb peces de compositors com Purcell, Bach, Händel,
Mozart, Verdi o Wagner.
Reviure el món de l’Olimp i els seus déus, el rapte d’Helena o assistir en directe a la Guerra
de Troia. Acompanyar Ulisses per perilloses aventures de tornada a Ítaca on l’espera Penèlope mentre els seus pretendents provaran d’arrabassar-li l’esposa i el reialme. Aquests
són només alguns dels moments que es viuen en aquesta obra per a tots els públics, on a
cada acció escènica li correspon una frase musical, creant una fusió inseparable, potent,
expressiva i molt plàstica, sempre des de la mirada de Cor de Teatre.
Cor de Teatre treballa des de fa gairebé 20 anys i no és pròpiament un grup vocal ni
tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora. Un grup de cant coral format
per una vintena de cantants que trenca esquemes i que incorpora moviment, acció i recursos propis de l’àmbit teatral sempre rescatant el sentit de l’humor de les situacions.
Durant aquests últims anys s’ha consolidat com a companyia estable i ha obert un nou
camí en la interpretació del repertori polifònic i per aquest motiu ha estat nominat i
premiat en diverses ocasions (Premis Max, Premi Butaca, Unnim de teatre, entre d’altres) i ha realitzat gires internacionals amb els seus espectacles.
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¡QUIEN TUVO,
RETUVO!
de Faemino y Cansado

DISSABTE, 13 D’ABRIL
A LES 21.30 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre

PREU A PARTIR DE 20€ + despeses de gestió

Faemino y Cansado

Javier Cansado y Carlos Faemino van néixer a Madrid, però podien haver nascut a qualsevol lloc. Treballen junts des de 1980 i la seva relació ha perdurat a través de diverses
ocupacions professionals, moltes properes al món de la comèdia i d’altres més llunyanes com la venda d'orxata.
El duet humorístic presenta a Tarragona el seu darrer espectacle ¡Quien tuvo, retuvo!,
que forma part de la seva llarga carrera artística, que es caracteritza per ser pausada,
eclèctica i ferma. Teatre i televisió són els mitjans en els quals han treballat principalment, sense oblidar-se de la premsa, ràdio o internet. L’escriptura també els ha
acompanyat sempre. Han omplert bars, cafè teatres, teatres grans i petits, amfiteatres
i solars. En temps heroics provocaven aglomeracions al Parc del Retiro de Madrid i les
seves actuacions són esdeveniments pràcticament catàrtics. Anys després de les seves aparicions televisives que van marcar una època, Faemino y Cansado segueixen al
peu del canó!
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Espectacle en castellà

D’ABONAMENT
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EL LLIBERTÍ
d’Éric-Emmanuel Schmitt

DIVENDRES, 26 D’ABRIL
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Direcció: Joan Lluís Bozzo. Traducció: Esteve Miralles. Amb: Abel Folk, Àngels
Gonyalons, Jan Forrellat, Annabel Totusaus, Elena Tarrats, Clara Moraleda
El Llibertí torna a l’escena actual més fresc que mai, onze anys després de la seva
exitosa estrena a Barcelona i aquesta vegada ho fa amb Abel Folk i Àngels Gonyalons
entre altres actors de primer nivell.
Va ser considerat per la crítica de llavors com el millor treball del seu director i la taquilla ho va confirmar amb més de 120.000 espectadors, convertint-lo en l’espectacle
més vist de la temporada de teatre de Barcelona del 2007.
Diderot, allotjat al pavelló de caça del seu amic el baró d´Holbach, rep l´encàrrec d´escriure com més aviat millor l´article sobre el concepte “Moral” per a l´Enciclopèdia. El
temps vola, s´ha de tancar i dur a imprimir el nou volum. Les constants interrupcions
però, faran que aquest esdevingui un dia boig per al filòsof.
L’entorn no li ho posarà fàcil al protagonista, que es veurà envoltat, enfrontat i seduït
per quatre dones. Un assetjament que farà encara més costosa la ja difícil tasca, en
què un llibertí com en Diderot defineixi un concepte únic de “Moral”. Ho aconseguirà?
La resposta és encara avui en dia a l´Enciclopèdia.

“Hacer brotar la risa y, al mismo tiempo, provocar el debate y la reflexión.
Ese es el ambicioso objetivo de ‘El llibertí.”
Marta Cervera, El Periódico.
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OSKARA
de Kukai Dantza

DIVENDRES, 3 DE MAIG
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

dansa
PREU 18€

Director del projecte: Jon Maya Sein. Idea i direcció d’escena: Marcos Morau.
Coreografia: Marcos Morau en col·laboració amb els intèrprets. Dramatúrgia: Pablo
Gisbert

És la unió entre dos universos coreogràfics i dues mirades cap a la dansa que naveguen
entre l’arrel més tradicional i l’expressió més avantguardista. Oskara és un treball que
recorre alguns escenaris comuns de la cultura basca, els seus mites des dels orígens
fins a l’època contemporània, que dibuixen un recorregut plàstic i emocional de símbols i iconografia de força inquietants que de la manera més absoluta conté la història
de l’experiència humana.

· Premi MAX 2017 a Millor espectacle de dansa
· Premi MAX 2017 a Millor elenc de dansa
· Premi MAX 2017 a Millor disseny de vestuari
· Premis de la critica de Catalunya 2016
· Millor espectacle de Dansa en Feria de Teatro y Danza de Huesca 2016
· Premio Nacional de Danza 2017
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ESCAPE ROOM
de Joel Joan i Hèctor Claramunt

DISSABTE, 4 DE MAIG
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Guió i direcció: Joel Joan i Hèctor Claramunt. Amb: Joel Joan, Oriol Vila, Àgata
Roca i Paula Vives
Després de la seva increïble actuació dramàtica a Frankenstein, torna a Tarragona l’incombustible Joel Joan en un registre completament diferent, més proper als papers
que li han atorgat el prestigi com a un dels grans actors catalans amb vis còmica dels
últims temps.
Aquesta vegada s’associa amb Hèctor Claramunt per escriure un text hilarant, amb qui
també comparteix la direcció escènica, assegurant una diversió sense límits al llarg de
tota l’obra.
Dues parelles d’amics de tota la vida, queden per fer un escape room —el joc de moda
del moment— en un barri de Barcelona on recentment s’ha trobat el cadàver d’un home
esquarterat... Els protagonistes pensen que els espera un joc divertit per passar l’estona, posar a prova la seva intel·ligència i riure una mica. Però quan la porta de l’habitació es tanca hermèticament i es posa en marxa el compte enrere, comencen a passar
coses estranyes.
Sortir de la sala no serà gens fàcil, i el joc es convertirà en un infern que posarà a prova
la seva amistat fins a límits insospitats. Encara que no ho sembli això és una comèdia...
una comèdia de por!
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N’HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
de Joan Pera

DIUMENGE, 12 DE MAIG
A LES 18 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Amb: Joan Pera

Una vegada més, l’actor i humorista Joan Pera ens fa arribar un espectacle d´homenatge a un dels còmics més emblemàtics dels darrers temps, Mr. Bean.
El resultat és una barreja explosivament hilarant.
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EL TRÀMIT
de Fernando Trías de Bes

DIVENDRES, 17 DE MAIG
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

teatre
PREU 27€

Direcció: Martí Torras. Amb: David Bagés, Àlex Casanovas, Mònica Glaenzel, Xavier Serrano, Manel Sans i Susanna Garachana

Encara que l’autor d’aquesta obra és més conegut per la seva trajectòria com a economista, com a col·laborador en diversos mitjans o com a escriptor de grans èxits de
ficció i no ficció, es pot dir que Trías és un tot terreny que desborda talent i creativitat
allà on posa la seva signatura. Ho demostra una vegada més amb aquest text totalment
actual que parla del poder de la informació amb grans dosis d’humor creat per la seva
pròpia productora audiovisual i de teatre.
Tres científics —un físic, una psicòloga i un metge— són citats en unes dependències secretes de l’estat per una Unitat d’Intel·ligència amb l’objectiu d’elaborar un insòlit peritatge a canvi de 2.000 euros. Les autoritats els comuniquen que han trobat un extraterrestre i els tres científics hauran d’interrogar-lo per dictaminar si realment ho és. L’obra és
l’interrogatori en temps real a l’extraterrestre, que té aparença humana, i a mesura que
avanci l’obra el públic anirà descobrint que el que veiem no és el que creiem veure.
Una comèdia d’humor negre on res és el que sembla, que ens parla de la corrupció
amb un to realista i un fons de crítica social. La poca privadesa i seguretat de les noves
tecnologies és també un tema central i planteja el perill que suposa fer visible la nostra
vida a través dels telèfons mòbils facilitant que ho sàpiguen absolutament tot sobre
nosaltres. El Tràmit reflexiona sobre els límits de l’ambició i constata que la informació, efectivament, és poder.
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RHUMANS

de Rhum & Cia i Jordi Aspa

DIUMENGE, 2 DE JUNY
A LES 18 h

circ

TEATRE
TARRAGONA

PREU 18€

Companyia: Rhum & Cia. Direcció: Jordi Aspa. Amb: Joan Arqué, Roger Julià, Pep
Pascual, Mauro Paganini i Piero Steiner

Aquells espectadors que van gaudir del primer espectacle d’aquesta companyia al Teatre Metropol l’any 2017, ara tenen l’oportunitat de veure la seva evolució i tancar amb
ells la nostra temporada de teatre estable amb un somriure. O molts...
I per aquells espectadors que han sentit a parlar molt d’aquesta companyia explosiva
és l’oportunitat per constatar que les paraules que s’han dit sobre ells són poques ja
que amb aquest espectacle depuren la seva tècnica per oferir un gran muntatge amb
música en directe interpretat per grans artistes que saben seduir al públic i que encanten a grans i petits amb les històries més surrealistes.

CTACLE PE
PE

RA

ES

Una combinació de circ i teatre que convida a viatjar i reflexionar sobre la figura del
pallasso amb un collage musical farcit de números de creació pròpia i clàssics de sempre, amb tocs àcids, dolços i picants que generaran grans dosis de riures. El tercer espectacle de la companyia Rhum & Cia, amb què tancaran la trilogia clownesca que va
començar amb Rhum i ha seguit amb Rhümia.

TOTS

ELS PÚBLICS
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TOT UN

UNIVERS SONOR
per EXPLORAR
La nova temporada de l’Orquestra
Simfònica Camera Musicae ha estat
articulada per mostrar-vos les molt
variades sonoritats que ens ofereix el
repertori simfònic. Hem seleccionat obres
imprescindibles de compositors que
van marcar un abans i un després en el
desenvolupament del llenguatge musical,
les aportacions dels quals són fonamentals
per a descobrir aquesta connexió màgica
que hi ha entre la música que escoltem i
les emocions que sentim.
Amb la complicitat i el talent d’uns solistes
i directors convidats que, tant per la seva
impressionant trajectòria com pel seu
compromís amb la qualitat i perfecció
interpretatives, s’han guanyat els màxims
elogis de la crítica i del públic, volem
seguir caminant amb l’objectiu de fer que
els nostres concerts al Teatre Tarragona
siguin experiències úniques i inoblidables
per a tots els qui vulgueu acompanyar-nos.
Abordem amb una il·lusió enorme la
nostra sisena temporada consecutiva
en aquest espai que, després de la seva
reobertura el 2012, s'ha convertit en
un emblema del que volem fer: seguir
desenvolupant el nostre ja consolidat
projecte que, a banda d’estar motivat per la
recerca de l’excel·lència artística, aquesta
temporada té la voluntat de mostrar-vos
un nou univers sonor.
54

FÒRUM DE
L’ESPECTADOR
Xerrades introductòries

A tots els concerts, mitja hora abans
de començar, a la sala Josep Yxart del
Teatre Tarragona hi haurà una xerrada
introductòria sobre el programa a càrrec
de Josep M. Rota, president de Joventuts
Musicals de Tarragona

`

Accés gratuït amb l’entrada al concert.
Organitza:

Amb el suport de:

55

ALEXANDER
MELNIKOV
& OCM
Rachmaninov 2
+ Quadres d’una Exposició

DISSABTE, 13 D’OCTUBRE
A LES 21 H
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Piano: Alexander Melnikov. Director: Tomàs Grau
SOBREPOSAR-SE A L’ADVERSITAT
Rachmaninov i Mussorgsky no només coincideixen en els seus orígens i en les referències que fan a la música popular del seu país, sinó també en una personalitat extremadament sensible que els va fer patir greus períodes de tristor. Les dues obres
que conformen aquest programa són un meravellós manifest sobre com afrontar, mitjançant la creació musical, una adversitat: el Concert per a piano i orquestra núm. 2,
op. 18 evoca la superació d’una depressió i està dedicada al doctor Nikolái Dahl, a qui
Rachmaninov reconeix la seva inestimable ajuda; els Quadres d’una exposició és un
homenatge pòstum a l’artista Viktor Hartmann, la mort sobtada del qual havia deixat
abatut al seu amic Mussorgsky.
Comptar amb Alexander Melnikov per escoltar la resposta musical que Rachmaninov
va donar a la dura pregunta de Tolstoi ‘Per a què serveix la música que compons?’ és
un luxe que ens permetrà descobrir com les melodies, d’inspiració russa, transiten per
l’univers sonor de les emocions.

PROGRAMA
· S. Rachmaninov: Concert per a piano i orquestra núm. 2, op. 18
· M. Mussorgsky: Quadres d’una exposició
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LETICIA
MORENO
& OCM
Las Cuatro
Estaciones Porteñas
+ L’Ocell de Foc

DIVENDRES, 23 DE NOVEMBRE
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Violí: Leticia Moreno. Director: Tomàs Grau
SEGONES VERSIONS IGUAL O MÉS BONES
Piazzolla, Ginastera i Stravinsky no conceberen inicialment aquestes obres tal com s’interpreten en l’actualitat. Las Cuatro estaciones porteñas són uns tangos independents que el
compositor argentí Astor Piazzolla va compondre entre els anys 1965 i 1970, i que el compositor rus Leonid Desyatnikov va arranjar en forma de suite orquestral vinculada a les famoses
Quatre Estacions de Vivaldi. La versàtil i meticulosa violinista Leticia Moreno interpreta com
pocs aquesta obra i extreu tots els matisos de cadascuna de les estacions de l’any.
Igor Stravinsky i Alberto Ginastera tenen en comú que ambdós realitzaren una suite de peces a partir de ballets de creació pròpia, coincidint en l’argument: el triomf de l’amor entre
dos joves de diferents procedències. La influència de L’Ocell de Foc, una obra que establí
nous patrons musicals ampliant horitzons als ballarins i impactant en l’oïda del públic,
es fa evident en la Suite del ballet Estancia. A pesar que l’ambient és molt diferent —en
Stravinsky, un conte fantàstic; en Ginastera, una història de gautxos —, el ritme és enèrgic
i vigorós, i les escenes i personatges queden perfectament descrits a través de la música.
PROGRAMA
· A. Piazzolla: Cuatro Estaciones Porteñas
· A. Ginastera: Suite del ballet 'Estancia', op. 8a
· I. Stravinsky: L’Ocell de Foc
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HAYDN
& MOZART
& OCM

El concert per a violoncel de Haydn
+ Mozart 29

DISSABTE, 22 DE DESEMBRE
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Violoncel: Mariona Camats. Concertino-director: Joel Bardolet
ORBITAR ENTRE L’ADMIRACIÓ I L’AMISTAT
Haydn i Mozart mantingueren una excel·lent relació al llarg de les seves vides. Es felicitaven i s’alegraven dels mèrits de l’altre i van reconèixer l’autoritat de Bach en considerar-lo com un dels compositors més grans del Barroc. Tenir la possibilitat d’escoltar
en un mateix concert obres que resumeixen el que va ser la música al segle XVIII no és
gens habitual i, tanmateix, ens permetrà comprendre per què bona part de la inspiració
musical occidental orbita a l’entorn d’aquestes tres estrelles.
De la mà de la jove Mariona Camats, qui a més d’haver guanyat el 2016 la beca Pau
Casals toca un violoncel que va pertànyer a aquest mestre de la interpretació, tindrem
l’oportunitat d’escoltar un concert que Haydn va escriure entre 1791 i 1795 però que
romangué desaparegut durant gairebé 200 anys. A la simfonia núm. 29 de Mozart
afrontarem una obra en la que es mesclen de forma magistral les virtuts de la música de
cambra i la simfònica: els elegants solos de trompa en el primer moviment i el so a mitja
veu de les cordes en el segon contrasten amb l’energia del ritme en el tercer i quart.
PROGRAMA
· J.S. Bach: Selecció de Corals a 4 veus
· J. Haydn: Concert per a violoncel i orquestra en Do major, Hob. VIIb:1
· W.A. Mozart: Simfonia núm. 29, KV 201
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CARMINA
BURANA

Josep Caballé Domenech & OCM

DV. 18 i DS. 19 DE GENER
A LES 21 h

simfònica

TEATRE
TARRAGONA

PREU 35€

Orquestra Simfònica Camera Musicae, Coral de la URV i Cor de la FCEC
Soprano: Sara Blanch. Contratenor: Flavio Ferri-Benedetti. Baríton: Toni Marsol
Director: Josep Caballé Domenech
ELS PLAERS DE LA VIDA I EL PES DEL DESTÍ
La cantata escènica més famosa de la música occidental es basa en 24 poemes medievals trobats l’any 1803 en un còdex datat entre els segles XII i XIII que estava guardat
en un monestir benedictí alemany. Els textos expliquen tot el contrari del que devia
ser la vida monacal, ja que representen un cant als plaers de la vida tals com menjar,
beure, riure, estimar-se o gaudir de la natura o del joc, i no estan exempts de crítiques
corrosives al clergat i als governants. A més, el contingut tampoc passa per alt la força
del destí, tan important en el pensament medieval.

CO

PROGRAMA
· C. Orff: Carmina Burana
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L’èxit dels Carmina Burana —el títol significa ‘Cançons de Beuern’, en referència a Benediktbeuern, indret on es va trobar el manuscrit— fou immediat des que es van estrenar
l’any 1937. Carl Or combina de forma admirable la senzillesa de les melodies, que reflecteix
la procedència antiga dels textos, amb ritmes més complexos influenciats per Stravinsky i
protagonitzats en bona part per la percussió. A més, posar en escena una orquestra simfònica amb una massa coral gran i un grup de solistes genera una
gran expectació auditiva i atorga una variabilitat de combinacions
ERT ESPEC
NC
instrumentals que garanteix el gaudi.

2 DIES

FORA D’ABONAMENT
SIMFÒNIC OCM
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SALVADOR MAS
& OCM
La Inacabada de Schubert
+ Brahms 2

DISSABTE, 9 DE FEBRER
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae. Director: Salvador Mas
TRES VISIONS D’ÀUSTRIA AL SEGLE XIX
Llacs, jardins i l’eternament elegant ciutat de Viena. La batuta mestra de Salvador Mas
ens endinsarà en la música de tres compositors essencials per comprendre el romanticisme musical.
La Inacabada és una de les simfonies més interpretades del vienès Franz Schubert, per
dues raons: en primer lloc pel misteri que suposa no saber amb certesa per què no la va
acabar o si realment sols volia que tingués dos moviments i, per tant, està finalitzada;
en segon lloc, perquè agrupa totes les característiques de l’època de forma sublim:
dramatisme, esperança, il·lusió, tristesa...
Josef Strauss no és tan famós com el seu germà Johann pel fet que la seva música és
menys esplendorosa, però la seva destresa en l’orquestració es fa perfectament palesa
en aquesta Polka-Mazurka que parla del vol de la libèl·lula pels jardins vienesos.
La segona simfonia de Brahms fou concebuda l’estiu del 1877 al llac de Wörth i estrenada tres mesos més tard a Viena. Alguns estudiosos consideren que es podria denominar ‘simfonia pastoral’, ja que en cadascun dels seus quatre moviments la música
dibuixa ambients campestres i una certa nostàlgia de la vida en comunió amb la natura.
PROGRAMA
· F. Schubert: Simfonia núm. 8 'Inacabada', D 759
· J. Strauss: Die Libelle, op. 204
· J. Brahms: Simfonia núm. 2, op. 73
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ESTHER YOO
& OCM
El concert de Sibelius
+ Dvořák 8

DISSABTE, 23 DE FEBRER
A LES 23 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Violí: Esther Yoo. Director: Tomàs Grau
LA VIRTUT DE FER GRAN QUELCOM PETIT
Tenir l’oportunitat de sentir a qui l’any 2010 van proclamar la violinista més jove premiada al Concurs Internacional de Violí Jean Sibelius, interpretant precisament el concert
per a violí d’aquest compositor, és veritablement un goig i un honor.
Sibelius i Dvořák ocupen un lloc destacat en la història de la música per haver superat amb escreix el repte que el nacionalisme musical es va fixar a finals del segle XIX:
aconseguir una combinació equilibrada i coherent entre els elements tradicionals i
moderns. Finlàndia i la República Txeca van obtenir amb aquests dos compositors una
rellevància internacional sense precedents pel que fa a la creació musical, de manera
que van convertir aquestes “petites” músiques nacionals de “petits” països en quelcom
infinitament més gran i irreemplaçable.
Els tres moviments del dificilíssim concert de Sibelius combinen virtuosisme tècnic
i exigències expressives amb melodies inspirades en la cultura tradicional i amb l’orquestració dels grans compositors romàntics com Brahms. En els quatre moviments
de la simfonia de Dvořák hi podrem sentir la influència en els ritmes de les danses
bohèmies i les melodies d’inspiració folklòrica, mantenint sempre el caràcter cordial i
afectuós que caracteritza aquesta obra.
PROGRAMA
· J. Sibelius: Concert per a violí i orquestra, op. 47
· A. Dvořák: Simfonia núm. 8, op. 88
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RINALDO
ALESSANDRINI
& OCM
Els Reials Focs
Artificials
de Händel

DISSABTE, 16 DE MARÇ
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Director: Rinaldo Alessandrini
MÚSICA PER A CELEBRACIONS

Zur Namensfeier havia de servir per celebrar el sant de l’emperador Francesc I -el 4
d’octubre se celebra Sant Francesc d’Assís- de l’any 1814, però Beethoven no va acabar
l’obra a temps i es va estrenar al desembre. No obstant això, va mantenir en l’obra el
ritme festiu, les melodies líriques i el caràcter sumptuós de l’efemèride. Händel sí que
va acabar la seva obra a temps, l’abril del 1749, a pesar d’haver acceptat l’encàrrec
amb desil·lusió. Fins i tot va tenir la sort de poder sentir els cinc moviments sencers
a l’assaig general. El dia en què s’inaugurava amb música i focs artificials l’edifici de
fusta encarregat pel rei Jordi II de Gran Bretanya per celebrar la signatura del Tractat
d’Aix-la-Chapelle, l’edifici es va acabar incendiant i tot va ser un desastre...
Això avui ja no tornarà a passar: les tres dècades d’experiència de Rinaldo Alessandrini provocaran foc però en forma d’aplaudiments! Aplaudiments que no va aconseguir
Beethoven el dia de l’estrena de la seva primera simfonia, que els crítics van considerar
una mala barreja de simfonies de Mozart i Haydn amb una modernitat poc comprensible en els ‘tempos’ molt ràpids i les novetats harmòniques.
Els crítics no sempre l’encerten.
PROGRAMA
· L.v. Beethoven: Obertura 'Zur Namensfeier', op. 115
· G.F. Händel: Música per als Reials Focs Artificials, HWV 351
· L.v. Beethoven: Simfonia núm. 1, op. 21
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ALEXANDER ULLMAN
& OBC
Concert per a piano núm. 1 de Piotr Ilitx Txaikovski
Une barque sur l’Océan i el Bolero de Maurice Ravel

DIVENDRES, 22 DE MARÇ
A LES 21 h

simfònica

TEATRE
TARRAGONA

PREU 35€

Alexander Ullman i l’OBC. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya. Director: Josep Vicent

L’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya torna a la ciutat per debutar al Teatre Tarragona amb un repertori tan elegant com virtuós. Txaikovski va haver de
defensar la seva obra quan alguns la consideraven “intocable” i, contra tot pronòstic, va
convertir els primers compassos d’aquest concert en una de les pàgines més populars
de la música escrita per aquest instrument.

FORA

L

70

CLE ESPE
CTA

CIA

PROGRAMA
· Maurice Ravel: Alborada del gracioso
· Piotr Ilych Txaikovski: Concert per a Piano i
Orquestra nº1 en si bemoll Major op. 23
· Maurice Ravel: Une barque sur l'Océan
· Maurice Ravel: Bolero

ESP
E

Amb Ravel, descobrirem el fort vincle que el compositor va tenir amb Espanya. En concret, el seu Bolero, dedicat a la ballarina i mecenes Ida Rubinstein, es convertirà en
una de les músiques més interpretades de tots els temps després de la seva estrena
el 1928.

D’ABONAMENT TEATRE
I SIMFÒNICA
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KIAN SOLTANI
& OCM
El concert de Dvořák
+ Variacions Enigma

DISSABTE, 11 DE MAIG
A LES 21 h
TEATRE
TARRAGONA

simfònica
PREU 25€

Orquestra Simfònica Camera Musicae
Violoncel: Kian Soltani. Director: Tomàs Grau
L’ART DE LA REPETICIÓ
La variació és una tècnica compositiva que consisteix en utilitzar un tema i repetir-lo
diverses vegades però no igual. D’aquesta manera la nostra orella queda completament
“enganxada” al so perquè hi ha una part que reconeixem/recordem i una altra que ens
és nova i ens genera expectació.

Les Variacions Enigma (1899) són les més conegudes i interpretades del repertori.
Amb elles Elgar es convertí en el compositor britànic més valorat de la seva època,
car va saber conjugar una magnífica orquestració amb tocs d’humor i misteri: retrata
musicalment a tretze persones singulars i es retrata també a si mateix, però posant
només les inicials dels noms el dia de l’estrena. Calia, doncs, endevinar-ho…
El Concert per a violoncel i orquestra, op. 104 (1895) de Dvořák també presenta d’alguna manera variacions, ja que el rondó final evoca els temes dels moviments anteriors,
entre els quals destaca la colpidora melodia del segon, basada en el Lied Lass’ mich
allein que dedicà al seu gran amor de joventut. Una de les obres més exigents del repertori, al servei de les enormes qualitats expressives i tècniques de Kian Soltani.
PROGRAMA
· A. Dvořák: Concert per a violoncel i orquestra, op. 104
· E. Elgar: Variacions Enigma, op. 36
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FÒRUM DE
L’ESPECTADOR
Xerrades introductòries

A tots els concerts, a les 17 h al foyer del
Teatre Tarragona, hi haurà una xerrada
introductòria sobre el programa a
càrrec de Josep M. Rota, president de
Joventuts Musicals de Tarragona.
Accés gratuït amb l’entrada
al concert.

Organitza:

ELS AMICS DE L'ÒPERA
DE TARRAGONA
Amb el suport de:
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FALSTAFF
de Giuseppe Verdi

DIUMENGE, 25 DE NOVEMBRE
A LES 18 h
TEATRE
TARRAGONA

òpera
PREU 48/52€

Cor Amics de l’Òpera de Sabadell
Orquestra Simfònica del Vallès
Una commedia lirica en tres actes, que segueix un llibret d’Arrigo Boito amb les
adaptacions de les obres Les alegres comares de Windsor i Enric IV de William
Shakespeare. Estrenada al Teatro alla Scala de Milà el 9 de febrer de 1894, es considera l’última òpera bufa.
És una brillant mostra de la música de Giuseppe Verdi. La seva darrera òpera, el seu
testament musical, és una partitura que deixa enrere el romanticisme, que va ser la
constant de la seva carrera, per endinsar-se en la modernitat.
L’acció es desenvolupa a Windsor (Anglaterra), durant el regnat d’Enric V, al començament del segle XV. Falstaff, el personatge central, presenta tics bufonescos
combinats amb una actitud que desprèn dignitat i una intel·ligència natural —hedonista, materialista i cínica— que li atorguen un gran atractiu. L’òpera descriu les
febleses humanes i narra les males passades que dues poderoses burgeses li juguen
al protagonista, en resposta als seus ridículs intents de seducció, que acaben amb
un inevitable final feliç.
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LA BOHÈME
de Giacomo Puccini

DIUMENGE, 26 DE MAIG
A LES 18 h
TEATRE
TARRAGONA

òpera
PREU 48/52€

Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell

Òpera en quatre actes estrenada a Torí l’any 1896, que representa un gran fresc de tota
una època, la de la vida precària dels bohemis del París de mitjan segle XIX. La font
literària del llibret és una novel·la que es va publicar per entregues en un diari parisenc,
Escenes de la vida bohèmia d’Henri Murger, en què l’autor narrava força experiències
autobiogràfiques.
L’òpera de Puccini es desenvolupa en escenaris de pobresa, molt allunyat dels ambients aristocràtics o burgesos de l’òpera romàntica, i pertany al corrent artístic del verisme, que reivindicava la realitat quoidiana en les seves obres. La Bohème ens descriu
una història d’amor pur, que sorgeix entre el poeta Rodolfo i la brodadora Mimi, pobres
de solemnitat però rics de sentiments. El final és tràgic i ella sucumbeix a una terrible
malaltia atiada per la misèria. El públic viu l’obra amb gran intensitat i sempre amb els
sentiments a flor de pell, que acaben descarregant en una darrera part d’infart.
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al teatre
en família

A LA PLAÇA VERDAGUER · CIRC, SENSE TEXT, TOTS ELS PÚBLICS

DIUMENGE, 28 D’OCTUBRE. A LES 12 h

ENVÀ

Companyia: Amer i Àfrica Circ Cia
Entre 250 kg de palla i 125 kg de massa humana, dues persones divaguen sobre les peculiaritats de les relacions humanes a través del moviment, els equilibris, l’humor i la composició de l’espai. Un espectacle que uneix acrobàcies, emocions, innovació i bellesa.
Un envà és una paret prima que es construeix per separar espais. Les persones sovint
construïm parets mentals que ens protegeixen d’un suposat perill emocional respecte els
altres. Ens passem la vida buscant la manera d’alliberar-nos i l’únic que cal és tirar a terra
l’envà que ens impedeix sentir plenament i comunicar-nos sense barreres. Simbòlicament
reflectim l’estupidesa de la naturalesa humana i totes aquelles accions que fem en va per
tal de trobar-nos amb l’altre.
Envà és el primer espectacle de gran format d’aquesta jove companyia després de diverses
peces curtes de circ que han estat reconegudes per la crítica. Un muntatge que veu la llum
després de treballar durant dues temporades amb Nofitstate Circus, una de les companyies
pioneres en circ contemporani del Regne Unit, fundada fa més de 30 anys.
Projecte beneficiari del dispositiu Fons de creació del projecte de cooperació transfronter
De Mar a Mar en el marc del programa POCTEFA. Amb el suport de la Central del Circ, La
Grainerie, Hameka.
UMORE AZOKA Premi al Millor Espectacle. Leioa, 2018
Accés lliure condicionat a l’aforament de l’espai. Durada: 40-50 min.
Nota important: La palla pot provocar una reacció al·lèrgica en aquelles persones amb sensibilitat.
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en família

TEATRE TARRAGONA · TEATRE VISUAL PER A TOTS ELS PÚBLICS

DISSABTE, 3 DE NOVEMBRE. A LES 18 h

EMBROSSA’T

Inspirat en la poesia de Joan Brossa
Companyia: Cia. Addaura Teatre Visual. Guió: Teia Moner i Cristina Bertran
Direcció artística: Teia Moner
Amb: Cristina Bertran, Helena Rodríguez, Gerald Sommier i Mireia Plana
Un fantàstic espectacle per a tota la família basat en la poesia visual del poeta Joan Brossa
on es barregen dansa, màgia, titelles, projeccions i ombres. Una explosió creativa en moviment sense perdre el significat que l’autor volia transmetre en cadascuna de les seves
obres. Tot el procés de creació artística d’aquesta obra ha comptat amb el suport i l'assessorament de la Fundació Joan Brossa.
Joan Brossa (1919–1998) és el poeta avantguardista català més important del segle XX.
Va explorar totes les vessants de la poesia, el teatre, derivant cap a gèneres parateatrals,
òpera o cinema, però el que més destaca de la seva carrera artística són els treballs de
poesia visual.
Espectacle finalista als Premis Max 2018 en la categoria a millor espectacle per a públic
infantil, juvenil o familiar.

Preu: 10 € (adults) · 7 € (Menors de 12 anys)
Gratuït (Menors de 3 anys sense butaca)
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Espectacle inclòs en el
12è Festival Internacional
Teatre Màgic
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al teatre
en família

TEATRE TARRAGONA

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE. A LES 17 h

HITS

· FESTIVAL EL MÉS PETIT DE TOTS ·

Pistatxo Produccions (Catalunya). Músics: Adrià Bauzó (saxo, glockenspiel,
flauta travessera), Pau Sánchez (acordió, flauta travessera, pianet), Maria de
Palol (violoncel), Andreu Vilà (vibràfon). Ballarina i dinamitzadora dels infants
Què és un hit? De Mozart a Pulp, d’Amy Winehouse a Bob Marley, de Nirvana a Police o U2. Una
cançó que arriba a la teva vida per quedar-se. Un tema que no pots parar de sentir dins el teu
cap només escoltant-lo una vegada. Una cançó que enganxa. Una tornada que no pots oblidar.
L'espectacle està dirigit musicalment i artísticament pels mateixos membres d’Els Amics de els
Arts, que tots tenen nens i nenes petits i feia temps que tenien ganes de fer un muntatge infantil.
Pares i fills gaudiran d’aquest concert-descoberta. Els grans identificarem cançons mítiques que ens
transporten a altres èpoques i a moments viscuts. Els petits potser les sentiran per primera vegada
però de seguida detectaran que no es tracta de cançons normals sinó de HITS en majúscula.
Sobre l'escenari trobem quatre multiinstrumentistes i una ballarina, que oferiran un concert
participatiu, un espai on no hi ha cap norma si del que es tracta és d’escoltar, cantar i ballar.
Aquest concert forma part del Festival El Més Petit de Tots, que torna ple de força amb una
programació que recull les creacions artístiques de més qualitat que s’ofereixen actualment
dins l’escena internacional per als infants de 0 a 5 anys i les seves famílies.

Preu: 10€ (adults) · 7€ (Menors de 12 anys)
Aforament 150 persones. Durada: 45 min
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Col·labora: TECLETES
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TEATRE TARRAGONA · DANSA, MÚSICA EN DIRECTE I INTERACCIÓ MULTIMÈDIA

DIUMENGE, 24 DE FEBRER. A LES 12 h

BLOWING

Creació: Múcab Dans i Toni Mira. Coreografia: Toni Mira, Irina Martínez i
Guille Vidal-Ribas. Composició musical: Dani Campos. Il·lustrador: Albert
Arrayás. Ballarins: Irina Martínez i Guille Vidal-Ribas. Músic: Joan Laporta
Ara mateix, al món, deuen estar volant milions de desitjos que volen fer-se realitat. Demanem
desitjos de moltes maneres diferents: bufant les espelmes el dia del nostre aniversari, veient passar un estel fugaç, tirant una moneda a un pou o bufant una flor de dent de lleó. Anhelem moltes
coses, en molts moments la nostra vida, però... on van a parar aquests desitjos? Es compleixen?
Qui els fa possible?
A Blowing viurem el viatge d'una petita espora que té com a missió complir el desig de la Yuri.
Un viatge a través del vent, ple d'aventures i situacions en què trobarem les respostes a totes
aquestes preguntes... o no!
Un espectacle visual, poètic i innovador, on la dansa, la música en directe i la tecnologia ens convidaran a volar per un món fantàstic, màgic i absurd.

Preu: 10€ (adults) · 7€ (Menors de 12 anys) · Gratuït (Menors de 3 anys sense butaca)
Durada: 52’
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A LA PLAÇA DELS SEDASSOS · TITELLES I OBJECTES

DISSABTE, 18 DE MAIG. A LES 12, 18 i 20 h
DIUMENGE, 19 DE MAIG. A LES 12 i 18 h

LOST DOG...
PERRO PERDIDO
Companyia: Cal y Canto Teatro · www.calycantoteatro.com
Creació: Marcos Castro i Ana Ortega. Direcció: Ana Ortega

Lost Dog no té amo. És un gos que deambula per les despulles d’un món assedegat, mentre anhela un plat de menjar, un sostre sota la pluja o un lloc calent on dormir.
Va arribar a la metròpoli quan només era un cadell i des que el van abandonar no ha tornat a
brodar. És una ombra en la nit que s’allunya de la resplendor dels cotxes.
Un espectacle de titelles i objectes fet en un espai especialment insòlit, com és una barraca de
materials reciclats, i on el teló s’aixeca l’imprescindible perquè els espectadors estiguin al nivell
de la mirada del gos perdut. El públic s’endinsa en un món totalment urbà que li permetrà submergir-se en un ventall d’emocions a través de les peripècies viscudes pel protagonista. Teatre
sense text, on els peus i sabates dels actors condueixen una història emocionant.
Una obra peculiar que no deixarà indiferent ni a grans ni a petits per la senzillesa del seu plantejament i els jocs teatrals carregats d’imatges molt emotives.
La companyia ha estat present a destacats festivals de més de 22 països a Europa, Àsia i Amèrica.
Premi al millor espectacle en espai no convencional FETEN (Feria Europea de Artes Escénicas
para Niños) Gijón, febrer 2017
Preu: 10€ (adults) · 7€ (Menors de 12 anys) · Gratuït (Menors de 3 anys sense butaca)
Durada: 40’
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OFF
KM 0
Dinamització i suport a la creació en els
àmbits del teatre, la dansa i la música.
Tarragona és una ciutat molt rica en creadors i entitats socials i culturals que es dediquen a
mantenir viu l’esperit de la cultura des de diversos àmbits.
Aquest nou apartat anomenat OFF KM 0 vol destacar la feina de tots els professionals i totes
les entitats dedicades a la gestió de les arts escèniques en viu a la nostra ciutat.
Considerem de gran importància aquests actes i espectacles de tots tipus per la convivència
amb la programació estable en abonament. Volem posar en valor aquesta tasca de creació
i difusió de la cultura a través de les seves activitats que son cada vegada més exigents i
volem convidar a tots els públics a conèixer tot el ventall de producció local.
OFF KM 0 són 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.

MÚSICA
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 28 d’octubre, a les 19 h

SAL 150

Presentació del nou àlbum
Vale la pena vivir

El grup de música tarragoní Sal150 presenta el seu quart àlbum anomenat Vale la
pena vivir en un concert on també repassaran alguns dels temes més coneguts i que
promet ser una mescla única d'un directe potent en un entorn íntim.
Sal150 és el resultat d’un projecte vital engegat pel Miguel i la Rosa, que van consolidar-lo l’any 2006. Influenciats pel folk i la música celta, destaca el contingut de les
seves lletres que parlen de valors i d’esperança en la societat. El grup ha sabut fer-se
un forat en el panorama musical actual gràcies al seu talent i a diverses col·laboracions, com per exemple la del productor Pemi Rovirosa (Lax’n Busto), o per guanyar
diversos concursos, incloent-hi el 2n lloc de finalistes en la categoria pop-rock per
representar Espanya a Eurovisió.
Part de la recaptació de l'esdeveniment anirà destinada a un projecte solidari sense
ànim de lucre gestionat per l’ONG Sembradores de esperanza, que dona suport a
projectes de Burkina Faso.
PREU: 8€ anticipada a Entradium online, Discos Shiva Tarragona, Calzados Luceño Ramon y Cajal i
Fleca Peña Bonavista. 10€ a les taquilles del teatre una hora abans el dia del concert.

www.sal150.com

Estem segurs que a més de gaudir dels títols de la temporada en abonament podreu trobar
en alguns d’aquests espectacles sorpreses inesperades que us ajudaran a mantenir viu
l’esperit i estimació per la cultura.
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OFF KM 0
CONCERT SOLIDARI
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 4 de novembre, a les 19 h

MÚSICA DE BANDA
TEATRE TARRAGONA. Divendres, 9 de novembre, a les 21 h

COR CARLIT

CELEBREM ELS 25
ANYS DE LA BUMT

ONLY TRUE GOSPEL · Direcció: Anna Roqué
Mans Unides vol compartir
amb la ciutat dues de les seves
passions: el proïsme i les activitats culturals com a pilar pel
desenvolupament de les persones. Aquesta vegada, i gràcies
a la col·laboració del Cor Carlit,
ens presenten un concert carregat d’emocions.
El Cor Carlit és el cor de gòspel
més antic de l'Estat espanyol i
la seva experiència els ha portat a poder transmetre el gòspel
en estat pur. Des del cor, amb
autenticitat, sense barreres i amb generositat. No hi ha dubte, el Cor Carlit mou ànimes; ànimes que canten, ànimes que escolten i, per això, han portat el gòspel al Palau de la Música, Auditori de Barcelona, Santa Maria del Mar, Gran Teatre del Liceu,
Auditori d’Eivissa, i també han actuat a Chicago, la ciutat bressol del gòspel al món.

Com ja és tradició, la Banda Unió Musical de Tarragona celebra un concert en honor
a la patrona de la música, Santa Cecília. Hi participen les diferents formacions musicals de l'entitat: la Banda Simfònica, la Banda Juvenil, la BigBand BUMT i la Banda
Infantil. Com cada any, es dona la benvinguda als músics que s’han incorporat a la
banda durant el 2018.
En aquesta ocasió, també serà el moment de fer el canvi de batuta de la Banda Juvenil, que aquest curs 2018/19 compta amb un nou director al seu capdavant. Tot
plegat, en el marc del 25è aniversari de la BUMT. Per això, enguany serà un concert
molt especial, amb convidats i moltes sorpreses més!
PREU: 10€. Entrada majors 65 anys i menors 25 anys: 8€. Entrada socis BUMT: 7€

El seu repertori és actual i està a l’avantguarda dels cors de renom als Estats Units.
Enguany celebra el 30è aniversari, sota la batuta d’Anna Roqué, directora i fundadora, amb el nou concert “Only True Gospel” a favor de Mans Unides per millorar
la protecció i el benestar dels infants de tres centres educatius d’Oxapampa (Perú).
“Fa 30 anys que fem gòspel, i... tot just acabem de començar!” Cor Carlit
PREU: 15€
Durada: 80'
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mansunides.org/es · www.corcarlitgospel.org

www.bumt.cat
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OFF KM 0
BALLET
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 16 de desembre, a les 18 h

EL TRENCANOUS
Artemis Dansa

TEATRE
TEATRE TARRAGONA. Divendres, 30 de novembre, a les 21 h

SENSE LLENÇOLS
Companyia Entrellaçats

Autor: Òscar Solé. Direcció: Vicente Cañón. Amb: Anna Fortuny, Cristina Masdeu, Encarna
Laínez, Josep M. Piñol, Laura Reverté, Òscar Solé, Roser Martínez, Sergi Torrents

De forma dramàtica o amb tocs d'humor, es presenten tot un seguit de relats curts i
entrellaçats, que parlen de sexe, de com el vivim, el sentim, el somiem... Relats carregats de passió, obsessió, amor i sobretot sexe. Els personatges que sortiran poden
ser persones anònimes, veïns, companys de feina, amics o fins i tot família... Perquè
tots tenim dues cares, la que mostrem davant dels altres i la que ningú més coneix. I
és que tots tenim somnis, desitjos, pors i fantasies sexuals secretes que només afloren sota els llençols...
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Coreografia: Rady Miniakhmetov, Artemis Plaja, Ana Sempere i África Aguilar (professors del centre de grau professional Artemis Dansa)
Direcció: Artemis Plaja
Ballarins principals: Rady Miniakhmetov, Orión Picó Plaja Resta de ballarins: Alumnes
del centre de grau professional Artemis Dansa

Txaikovski narra el somni de la Clara durant la nit de Nadal, que rep un trencanous
de joguina. Després de cobrar vida i derrotar el rei dels ratolins en una dura batalla,
la porta a un regne màgic poblat per ninots que també estan vius, on la Clara i el
príncep Trencanous ballen fins que la nena es desperta.
Un espectacle visual que combina
la dificultat de la dansa clàssica,
l’esperit creatiu de la dansa contemporània i la força de la dansa
espanyola. Els alumnes del grau
professional de l’escola Artemis
Dansa tenen la possibilitat de seguir creixent, dalt de l’escenari, en
l’exigent i apassionant món de la
dansa. Una experiència molt enriquidora tant per als ballarins com
per al públic!

El director, dramaturg i professor de teatre tarragoní Vicente Cañón torna a la càrrega amb el seu particular estil, punyent, divertit i potent, amb un nou projecte personal
i en complicitat dels integrants d’aquesta nova companyia formada per actors de la
nostra ciutat i voltants.

Amb la col·laboració de l’Aula de
Cant del Conservatori de Música de
la Diputació de Tarragona.

PREU: 10€. Amb Carnet Jove o Club Tr3sC: 8€
Durada: 1h 20’ · Espectacle no recomanat per a menors de 18 anys

PREU: 19 €
Durada: 120’
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OFF KM 0
TEATRE
TEATRE METROPOL. Dv. 28 i ds. 29 de desembre, a les 18.30 h

BALLET
TEATRE METROPOL. Dijous 3 i divendres 4 de gener, a les 18.30 h

ELS PASTORETS

ELS PASTORETS
DE TARRAGONA

Associació La Salle

Direcció: Josep Maria Rota. Amb: Lluís Lillo, Marc Baches, Josep Maria Rota, Anna Poveda, Ferran Val, Jordi Poveda, Teresa Tous, Pau Sanchis

Els pastorets de sempre a l’escenari de sempre, el Teatre Metropol, de la mà de la companyia
de sempre, l’Associació La Salle
de Tarragona. Els pastorets tradicionals des de 1952.
Què ho fa que un grup de persones es reuneixi cada any per
a posar en escena Els pastorets? Algunes d’elles ni tan sols
actuen en cap altra obra en tot
l’any, però es mantenen fidels a
aquest espectacle. I el públic?
Què ho fa que els tarragonins
esperin amb ànsia la tradicional
cita nadalenca d’Els pastorets
de La Salle?
La resposta és clara: sempre hi haurà un grapat de nens que no els han vist mai i sempre hi haurà una bona colla d’infants que els van veure l’any passat, o fa dos anys, i que
els volen tornar a veure. Però també hi ha molts avis que volen tornar a presenciar Els
pastorets al segle XXI perquè són els mateixos que van veure quan eren petits i hi anaven amb llurs avis, com quan ells, en fer-se grans, hi portaven llurs fills.
PREU: 8€. 6€ menors de 12 anys
Durada: 135’
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Cia. La Golfa

(Versió de Josep Bargalló i la Cia. La Golfa a partir del text d’en Folch i Torres)
Direcció: Eloi Isern

Us imagineu el Lluquet i el
Rovelló, els dos rabadans més
coneguts de l’imaginari pastoril, perduts pels voltants del
Pont del Diable? O la celebració del casament de Josep i
Maria al Serrallo?
Això són Els Pastorets de Tarragona, un espectacle fonamentat en els clàssics Pastorets de Folch i Torres, però
tarragonitzats, reinventats i
modernitzats, llestos per ser
servits als nens, nenes, pares, mares, avis i àvies... del segle XXI. Prepareu-vos per
a la sorpresa, per als diàlegs plens d’ironia i crítica desfermada dels Pastorets més
“canalles” de la Tarragona postolímpica i preelectoral!
Un guió que es reinventa cada any per oferir un espectacle familiar diferent, amb
les aventures dels dos rabadans i les grans dosis d’ironia i mala bava que destil·len
alguns dels diàlegs, aprofitant per fer un repàs de l’actualitat de la ciutat i del país.
PREU: 8€. 6€ menors de 12 anys
Durada: 120’
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OFF KM 0
COMÈDIA ROMÀNTICA MUSICAL
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 27 de gener, a les 18 h

MÚSICA
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 3 de febrer, a les 19h

LLUMS, MÚSICA,
... ACCIÓ!

ME CUESTA TANTO
OLVIDARTE

Agrupació Sardanista Tarragona Dansa
Direcció: La Missiva Companyia de Teatre

Dins un bar de Hollywood, un grup de persones format
per un director, productors i guionistes que han rebut
l’encàrrec de crear una pel·lícula musical, que ha de ser
l’èxit més important de taquilla de la propera temporada, es reuneixen per acabar de perfilar-la. Faran un
repàs dels films més destacats de la història del cinema
per a poder arribar al seu objectiu. Els costarà posar-se
d'acord, però acabaran trobant la inspiració on menys
s'ho esperen.
L’Agrupació Sardanista Tarragona Dansa estrena a Tarragona el seu espectacle més ambiciós, on la cobla,
convertida un cop més en una Big Band a la catalana
amb piano, bateria i percussió, però sense perdre un bri del seu so tan particular, ens
farà un repàs de les bandes sonores de les pel·lícules més populars de les darreres
dècades, amb arranjaments creats especialment per a l’espectacle.
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Concert Recordant Mecano
Banda Fòrum TGN

Direcció musical: Paco Martín. Direcció vocal: Rakel Esteve. Direcció escènica: Carles
Carrasco. Veu: Laura Martín. Arranjaments: Jordi Griso

La banda de música Fòrum TGN de Rambla Music
presenta un nou espectacle musical. En aquesta
ocasió amb els temes més reconeguts del grup
Mecano format per Jose M. Cano, Nacho Cano i
Ana Torroja que van marcar una fita als anys 80.
Al concert Me cuesta tanto olvidarte, dirigit per
Paco Martín amb la veu de Laura Martín, direcció
vocal de Rakel Esteve, direcció escènica de Carles
Carrasco i arranjaments de Jordi Griso, recordarem les cançons del grup Mecano en un muntatge
musical que aplegarà a 60 músics acompanyats
per 100 veus i ballarins que ompliran l'escenari.

Projeccions i dansa creada per a l’espectacle per la companyia BSO Dance acompanyaran la part musical. La trama argumental que desenvolupa la història i va donant pas a la música i la dansa anirà a càrrec de la jove companyia de teatre barcelonina La Missiva. L’espectacle comptarà amb l’actuació especial de la cantant
tarragonina Anna d’Ivori i la part musical anirà a càrrec de la cobla Reus Jove.

En la presentació oficial de la banda l’any 2017 amb Queen in Concert, el Teatre
Tarragona es va quedar petit i, per aquest motiu, el grup torna encara amb més força
oferint a tots els públics un nou concert carregat d’energia i un repertori que forma
part de la banda sonora de molts de nosaltres.

PREU: 12€. 10€ per a estudiants i jubilats
Durada: 90’

PREU: 12€
Durada: 90’

Patrocina:

Col·labora:
Rakel acadèmia de Cant, Fundació escola Teresiana,
Fundació Mutua Catalana, Repsol
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OFF KM 0
TEATRE / Espectacle en castellà
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 10 de febrer, a les 18 h

MÚSICA
TEATRE TARRAGONA. Divendres, 1 de març, a les 22h

EL EUNUCO

VERGÜENZA AJENA

(DE TARRACO, LA BELLA)

Final de Gira 10 X 10

Grup Escènic Atenea
Adaptació lliure de la comèdia clàssica El eunuco de Terenci
Direcció: Alberto Barruylle
Amb: Rosa Bosch, Francesca Fortuny, Cori Blanch, Alberto Esparza, Vicente Cañón,
Antonio Diaz, Pau de la Peña, Maria Tur, Núria Carazo
Cor: Nieves Cabello, Rosa Magaña, Emma Moragues, Álex Villaseñor

A Tarraco, seu imperial els anys de
Cèsar August, Thais és una dona que
ha viscut tota la seva vida del benefici dels homes. Però ara està en hores
baixes: només pot comptar amb un
general molt ric, però vell i a un jove
molt trempat, la fortuna del qual ha
anat minvant i ara és molt inferior a la
d’abans. Aquest és el conflicte principal de l'obra i a partir d’aquest fet es
desenvolupa una comèdia d’embolics
en to clàssic.

Després de 10 anys de trajectòria i més de 350 concerts per tot l’Estat, el grup tarragoní Vergüenza Ajena tanca la seva gira 10 x 10 amb un espectacle i un lloc únic, el
Teatre Tarragona.
La banda tarragonina omplirà aquest indret tan especial amb la seva barreja de
rumba, reggae, rap i rock. Un concert únic i irrepetible amb un repertori especial per
a l'ocasió i amb artistes convidats ben coneguts per tot el públic.
No deixis que t'ho expliquin i compra ja la teva entrada.
PREU: 12€. Pack familiar 4 entrades a 40€

Un nou espectacle d’aquesta companyia històrica de la ciutat que durant tants anys ha fet gaudir a públics de totes les edats amb les seves interpretacions i energies renovades gràcies a la implicació de la seva nova junta i el treball
dels actors i actrius cada vegada més compromesos amb les arts escèniques.
PREU: 12€ platea. 6€ amfiteatre · 10 % descompte amb el carnet de simpatitzant de l’entitat.
Durada: 120’
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OFF KM 0
TEATRE / Espectacle en castellà
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 24 de març, a les 18 h

TEATRE CLÀSSIC / ACTIVITAT PEDAGÒGICA
TEATRE TARRAGONA. Dimecres 27 i dijous 28 de març

ANDA MI MADRE

XXIV FESTIVAL JUVENIL
DE TEATRE GRECOLLATÍ

Adaptació de l'obra de Juan José Alonso Millán
Direcció: Paco Torralba

Una versió molt lliure de l’obra de Juan José Alonso Millán, composada per tres peces curtes molt divertides dins la línia del grup tarragoní Torralba Teatre amb tocs
crítics amb la realitat social actual. Aquesta vegada ens presenten un espectacle
relacionat amb el tracte que proporcionem a la gent gran. Mare no n’hi ha més que
una, però depenent de les famílies arriba un punt en què la convivència amb elles
es fa difícil i, en lloc de lluitar pel manteniment de la família, les mares i les àvies es
converteixen en una càrrega quan no hauria de ser així.
Aquesta obra vol explorar
aquestes difícils situacions,
portant-les a l’exageració dins
d’una comèdia que pretén ajudar a entendre la importància
de l’assistència i estima per les
persones grans.
Molt sovint es diu que ha sigut i serà sempre l’eterna problemàtica entre joves i persones grans. Algunes vegades per
falta d’atenció i unes altres per
egoisme, oblidant-nos que els
propers habitants de les residències podrem ser nosaltres.
PREU: 12€ platea - 6€ amfiteatre
Descompte: 8€ platea per a majors de 65 anys i menors de 25 anys
Durada: 90’
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PROGRAMA
27 MARÇ 2019:
· 10.30 h - ÈDIP REI, Sòfocles (en castellà)
· 12.30 h - EL PERSA, Plaute (en castellà)
Grup TEATRO BALBO. El Puerto de Santa María
28 MARÇ 2019:
· 10.30h - ÈDIP REI, Sòfocles (en castellà)
Grup TEATRO BALBO. El Puerto de Santa María
· 12.30 h - ADELPHOE, Terenci (en castellà)
· 16.00 h - ADELPHOE, Terenci (en castellà)
Grup CLÍPEO TEATRO. Mérida
La inscripció exclusiva per centres d’ensenyament es pot fer a partir del mes de novembre a l’adreça: http://culturaclasica.net/teatrecatalunya/
Activitat organitzada per l’Associació Cultural Societat Catalana de Teatre Grecollatí, associació sense ànim de lucre, que és una de les tretze seus de Prósopon
Festivales de Teatro Grecolatino. Els objectius principals són oferir al professorat i
a l’alumnat de llengua i cultura clàssiques uns festivals de teatre clàssic (preferiblement en espais on antigament van tenir lloc representacions teatrals), posar a
disposició dels assistents obres de teatre grec i romà en català (l’edició conté introducció, traducció i guia didàctica), visitar els llocs arqueològics i els museus de les
ciutats on es fan els festivals.
Durada: Cadascuna de les representacions dura aproximadament una hora.
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OFF KM 0
DANSA TRADICIONAL
TEATRE TARRAGONA. Dissabte, 30 de març, a les 18.30h

TEATRE
TEATRE TARRAGONA. Diumenge, 31 de març, a les 19h

FESTIVAL D’ANIVERSARI
DE L’ESBART DANSAIRE

2 CAVALLERS DE
VERONA

Direcció: M. del Claustre Fa

Fabulae Tarraconenses

Amb motiu del seu XXXVII aniversari, l'Esbart Dansaire de Tarragona ha preparat
una festa d’aniversari que vol celebrar amb tots els amics que desitgin acompanyar-los en aquesta diada d’alegria.
Al Festival d’Aniversari de
l’Esbart Dansaire es podran
veure totes les seccions de
dansa dalt de l’escenari,
en un espectacle que l’associació ha preparat amb
il·lusió i amb el compliment
d’alguns dels objectius que
tenen marcats, com són la
difusió i el manteniment de
les tradicions.
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Autor: William Shakespeare. Direcció: Miquel Àngel Fernández
Amb: Marta Antolín, Jesús Calvo, Viviana de Salvador, Juli Gens, Cristina Masdeu,
Josep M. Piñol, Anna Plaza, Robert Rodríguez, Josep M. Tuset

En la seva primera comèdia, Shakespeare mostra un domini absolut del gènere.
L’obra provoca una empatia continua amb l’audiència, desenvolupa recursos còmics
ja existents i en crea de nous.
El plantejament estètic es desenvolupa accentuant els contrastos que hi ha entre personatges: incidint en el gènere, condició social i
la intel·ligència. Cal afegir dins aquest joc, els
criats dels dos cavallers, amb més cervell que
no pas els seus amos.

Una trobada dedicada a la
cultura tradicional i popular
a càrrec d’aquesta associació tarragonina històrica,
que durant tota la seva existència ha ajudat a donar a conèixer els valors que transmeten les tradicions de la
nostra cultura a través d’una disciplina tan vistosa com la dansa.

L’any 2012 es crea la companyia Fabulae Tarraconenses, vinculada a Thaleia, per a representar adaptacions d'obres teatrals d'època
romana, del món antic o textos clàssics universals. El grup el formen actrius i actors de l’espai
teatral del Camp de Tarragona, plens d’il·lusió i
responsabilitat per poder portar a terme el somni d'arribar a l'espectador des dels escenaris de
la ciutat i d’arreu de les contrades.

Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala
Durada: 120’ amb mitja part

Preu: 12 €. Descomptes: Estudiants i jubilats 10€
Durada: 100’
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OFF KM 0
MÚSICA
TEATRE TARRAGONA. Dissabte, 6 d'abril, a les 20h

GALA I LLIURAMENT DE PREMIS
TEATRE METROPOL. Divendres, 7 de juny, a les 20h

CONCERT DE PRIMAVERA
BANDA UNIÓ MUSICAL
DE TARRAGONA

XXV PREMIS ONES
MEDITERRÀNIA 2019
Direcció: Mare Terra Fundació Mediterrània

Direcció: Oscar Miguel Losada

La Banda Simfònica Unió Musical de Tarragona porta ja 25 anys omplint de música
els carrers i teatres de la ciutat i d’arreu. Sota la direcció del mestre Oscar Miguel
Losada, podrem gaudir d’un repertori simfònic i descobrir l’àmplia gama de colors
de formació, de la mà de compositors contemporanis que basen el seu treball en la
composició per a les bandes de música.
Una bona manera de donar la benvinguda a l’explosió de colors que ens porta la
primavera a través de la música de la BUMT!
PREU: 12€ - Descompte: 10€ platea per a majors de 65 anys i menors de 25 anys
9€ per als socis de la BUMT

Tarragona torna a ser l’escenari d’una cita ineludible que porta a persones de reconegut prestigi nacional i internacional a la nostra ciutat. I és que un any més se
celebren els Premis Ones Mediterrània, que arriben a la vint-i-cinquena edició amb
més força que mai.
Mare Terra Fundació Mediterrània convoca aquests guardons que tenen la finalitat
de reconèixer i potenciar iniciatives i projectes destinats a impulsar accions per a
la defensa i millora del medi ambient, la solidaritat, la cultura, els drets humans i el
desenvolupament social. Els acompanyes?
Entrada gratuïta prèvia recollida d’invitació a: www.mare-terra.org
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TGN
Jazz
Durant la temporada d’enguany, continuarem gaudint al
Teatre Magatzem d’una programació estable de jazz sota
la coordinació de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona, amb l’objectiu de consolidar un programa de
concerts dedicat als amants i seguidors d’aquest gènere.
Cal destacar la col·laboració de la Cooperativa Obrera
Tarraconense que, amb la cessió de les seves instal·lacions,
fa possible que aquest cicle permeti al públic viure una
experiència més intensa i propera als músics.

TEATRE MAGATZEM. Dissabte, 27 d’octubre, a les 20.30 h

ERI YAMAMOTO TRIO

Eri Yamamoto: piano. Masa Kamaguchi: contrabaix. David Xirgu: bateria

Des del seu trasllat als Estats Units, la pianista japonesa Eri Yamamoto ha estat considerada una de les pianistes més originals dins del món del jazz actual. L’artista ha
obtingut el reconeixement de la crítica especialitzada i els elogis de grans mestres
com Herbie Hancock. Al capdavant del seu trio, Yamamoto va conquerir l'escena
novaiorquesa per després fer el salt a la resta del món i ara arriba a Tarragona per
presentar el seu àlbum Life.
PREU: 12€ taquilla / 10€ anticipada

VENDA D’ENTRADES
www.tarracoticket.cat
Taquilles Teatre Tarragona i Discos Shiva (Tarragona)
El mateix dia de l’espectacle també es podran comprar
a les taquilles del Teatre el Magatzem
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TGN Jazz
TEATRE MAGATZEM. Diumenge, 2 de desembre, a les 19.30 h

TEATRE MAGATZEM. Dissabte, 16 de febrer, a les 20.30 h

XAVI TORRES TRIO

ANTONIO LIZANA

Xavi Torres: piano. Vic Moliner: contrabaix. Joan Terol: bateria

El pianista tarragoní Xavi Torres és un dels
músics amb més projecció del panorama jazzístic nacional. Viu actualment a Amsterdam
i lidera el seu propi grup, Xavi Torres Trio, que
ha estat premiat com a Millor Grup de l'any
2015 per l'AMJM, guanyadors de la Dutch Jazz
Competition 2016 i del Keep An Eye International Jazz Award. Al Tgn Jazz presenten el seu
nou disc Unknown Past, publicat amb la discogràfica alemanya Berthold Records.

Antonio Lizana: veu, saxo. Daniel Garcia Diego: piano. Jesús Caparrós: baix elèctric
Shayan Fathi: bateria, percussió. José Maria Castaño: bailaor

Les grans autoritats del jazz i del flamenc del nostre país reconeixen en Lizana, saxofonista, cantaor i creador de cançons, un dels artistes més genuïns i amb major
projecció internacional de l'escena actual. L'artista
de San Fernando aconsegueix un maridatge homogeni i orgànic entre el flamenc, el jazz i les músiques
del món, on les etiquetes comencen a no tenir sentit,
donant pas a una realitat sonora pròpia. Amb Lizana
és difícil saber si estem davant d'un saxofonista que
canta o davant un cantaor que toca el saxo.
PREU: 14€ taquilla / 10€ anticipada

PREU: 10€ taquilla / 8€ anticipada

TEATRE MAGATZEM. Dissabte, 9 de febrer, a les 20.30 h

TEATRE MAGATZEM. Dissabte, 23 de març, a les 20.30 h

FRONTERAZUL

MARCO MEZQUIDA

Projecte fundat l’any 2013 per Manuel Carmona i
Samuel García “Tarraco” com a laboratori experimental
per desenvolupar la seva pròpia alquímia. Després de la
incorporació de Rafael Maya i Benji Habichuela enregistren el seu primer disc Vigía, cuinat entre Mallorca,
Madrid i São Paulo. Amb un repertori totalment original,
la seva sonoritat es mou en la fusió entre els llenguatges del flamenc i el jazz, amb un estil elegant i personal.
Cada concert de Fronterazul és únic, un exercici de llibertat i comunicació que no deixa ningú indiferent.

Hi ha consens entre la premsa, programadors i públic per assenyalar el pianista
Marco Mezquida com una de les aparicions més brillants i prometedores en l'escena musical de la península de les darreres dècades. Un artista destinat a conquerir
qualsevol escenari del món. Ha estat
escollit quatre vegades millor músic
de jazz de l'any per l'AMJM i recorre
els festivals més importants amb els
seus diferents projectes. En aquesta
ocasió a Tgn Jazz ens presenta Piano Solo, tota una experiència per als
sentits.

PREU: 10€ taquilla / 8€ anticipada

PREU: 10€ taquilla / 8€ anticipada

Samuel García “Tarraco”: trompeta, violí, fliscorn. Manuel Carmona Olmos: guitarra.
Rafael Maya Gual: baix elèctric. Benji Habichuela: percussió
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Fòrum de
l'espectador

TEATRE

Accés lliure als espectadors que assisteixin a l’espectacle

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.

CICLE PSIQUISME I TEATRE
Al finalitzar alguns dels espectacles hi haurà un col·loqui amb els intèrprets en el qual
podrem compartir opinions, preguntes i reflexions.
Coorganitzat amb: Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
En funció de la disponibilitat de les companyies.
Més informació a les taquilles del teatre i a teatres.tarragona.cat

MÚSICA / ÒPERA / LÍRICA
Xerrades introductòries

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

Breus introduccions el mateix dia de la funció de les òperes dels Amics de l’Òpera de
Sabadell amb resums argumentals i descripció de les veus i personatges. Una perfecta
manera de conèixer més sobre les òperes i poder gaudir millor de la representació.
Pels més curiosos es realitzen conferències més complertes al llarg de la temporada a
l’Antiga Audiència.
A càrrec de Josep M. Rota, musicòleg
Organitza: Amics de l’Òpera de Tarragona
Col·labora: Joventuts Musicals de Tarragona i Àrea de Cultura

Cyrano

Diumenge, 25 de novembre
Foyer del Teatre Tarragona.
A les 17h, una hora abans de la funció.
Breu introducció a FALSTAFF de G. Verdi.
30 minuts aprox. Accés lliure als espectadors que assisteixin a l’espectacle.
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Diumenge, 26 de maig
Foyer del Teatre Tarragona.
A les 17h, una hora abans de la funció.
Breu introducció a LA BOHÈME de Giacomo Puccini.
30 minuts aprox. Accés lliure als espectadors que assisteixin a l’espectacle.
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Fòrum de
l'espectador
ÒPERES

al Gran Teatre del Liceu i al Teatre Tarragona
Els Amics de l’Òpera de Tarragona segueixen organitzant el seu cicle de xerrades al voltant del món de l’òpera. Aquestes conferències tenen lloc a l’Antiga Audiència (Pl. Pallol, 3) i van a càrrec del musicòleg Josep Maria Rota Aleu.
Accés lliure condicionat a l’aforament de la sala

Dimecres, 17 d’octubre, a les 19.30 h
I puritani, de Vincenzo Bellini

Festival Dixieland
Del 25 al 30 d’abril la XXV edició del Festival
Internacional Dixieland torna a Tarragona amb tot
un seguit de concerts i activitats que ens duran per
l’univers sonor del Jazz més tradicional.
El canvi de data realitzada durant el 2017 ens va donar molt bons resultats i per aquest motiu
el Festival celebrarà els seus 25 anys de vida amb més força que mai.
El Dixieland i els gèneres de jazz tradicional han aconseguit una gran cabuda a la nostra ciutat
per l’esperit autèntic del gènere en relació al nostre caràcter mediterrani i els valors participatius de la nostra ciutat.
La suma de tots els agents i entitats implicats, amb la participació molt activa de públics de
totes les edats, faciliten que aquesta música arribi a tot tipus d'espais de la ciutat i facilita també
l'accés a tot tipus de públics i audiències.

Dimecres, 21 de novembre, a les 19.30 h
Falstaff, de Giuseppe Verdi

Aquest Festival ens permet explorar el seu llenguatge musical a través de diverses disciplines
artístiques, música, ball, arts, plàstiques, fotografia, cinema, etc. que enforteixen el missatge
que arriba a la gent de manera més propera.

Dimecres, 12 de desembre, a les 19.30 h
L’italiana in Algeri, de Gioacchino Rossini

Els carrers, els bars, els mercats i els parcs, les biblioteques i els locals de Tarragona, s’ompliran
com cada primavera de música Dixieland i del millor Jazz tradicional internacional.

Dimecres, 16 de gener, a les 19.30 h
Les pêcheurs de perles, de Georges Bizet
Dimecres, 13 de febrer, a les 19.30 h
L’elisir d’amore, de Gaetano Donizetti

Amb el Dixieland arriba un cop més el bon temps i el bon jazz a la nostra ciutat.
Sortim amb alegria a gaudir-los!
Consulta tot el detall de la programació a: dixieland.tarragona.cat

Dimecres, 13 de març, a les 19.30 h
Rodelinda, de G. Friedrich Händel
Dimecres, 3 d’abril, a les 19.30 h
La gioconda, d’Amilcare Ponchielli
Dimecres, 22 de maig, a les 19.30 h
La bohème, de Giacomo Puccini
Dimecres, 12 de juny, a les 19.30 h
Luisa Miller, de Giuseppe Verdi
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Dia internacional
de la dansa
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
Direcció artística: Associació per al foment de la Dansa de Tarragona (AFDT)
Col·laboren: Altres escoles de dansa de la ciutat
Diumenge, 28 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 qui formen part de l’Associació per al foment de la dansa de Tarragona, Artis Escola de dansa, Estudi de Dansa Art i Flamenc, Estudi
de Dansa Montserrat, Escola Endantza i el Taller, Centre de Dansa Maribel Soler, 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 Tarragona, en l’horari
habitual.
Dilluns, 29 d'abril. 18h. Balcó del Mediterrani

GRAN BARRA DE DANSA CLÀSSICA
AL BALCÓ DEL MEDITERRANI

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. Aquest cicle està organitzat
per Joventuts Musicals en conveni amb l’Ajuntament
de Tarragona i s’ofereix tant als socis de
l’entitat com al públic en general.
Dimarts, 2 d’octubre, a les 20 h
TEATRE METROPOL

TRIO CAMILLI

Viktor Stenhjem, violí
Oscar Alabau, violoncel
Jean-Sélim Abdelmoula, piano
Guanyadors ex aequo del 12è premi BBVA
de Música de Cambra Montserrat Alavedra.
Obres de: J.Haydn, R.Schumann,
D.Xostakóvitx

EXHIBICIÓ DE DIVERSOS ESTILS DE DANSA
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.
COMPLEMENTÀRIAMENT. Divendres, 3 de maig. 21 h. Teatre Tarragona

OSKARA. Més informació a la pàgina 44
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MIKEL USKOLA,
contratenor
MADELEINE JONES,
piano
Obres de: H. Purcell, J.F. Händel,
M. de Falla, J. Turina
Dimarts, 6 de novembre, a les 20 h
AUDITORI DIPUTACIÓ

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, 5 de maig. 12h. Parc del Francolí

Dimarts, 23 d’octubre, a les 20 h
TEATRE METROPOL

Dissabte, 6 d’octubre, a les 20 h
AUDITORI DIPUTACIÓ

PRÉVERT, PIANO I
POESIA (STAND-UP CLÀSSIC)

TRIO PEDRELL:
DEDICAT A BENET
CASABLANCAS

Christian Torres, violí
Ferran Bardolet, violoncel
Jordi Humet, piano
Concert dedicat al compositor Benet Casablancas.

Alexandre Prévert, piano i rapsoda
Obres de: F.Schubert, R.Wagner,
L.V.Beethoven, J.S.Bach, N.Paganini,
F.Lizst. Poemes de: J.Verdaguer,
J.Maragall, A.Mestres
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Música per a tothom
Dimarts, 27 de novembre, a les 20 h
TEATRE METROPOL

DVOŘÁK QUINTET

Carles Marigó / Maria Florea / Marta
Cardona / Oscar Alabau / Jordi Roure
Obres de: F.Schubert, A. Dvorák

Dimarts, 15 de gener, a les 20 h
TEATRE METROPOL

TRIO FORTUNY:
HOMMAGE À
JOHANN SEBASTIAN
BACH
Joel Bardolet, violí
Pau Codina, violoncel
Marc Heredia, piano
Obres de: J.C. Bach, C.P.E. Bach,
J.S. Bach (en diàleg amb György Kurtág,
D. Xostakòvitx, i F. Mendelssohn)

Dimarts 29 de gener, a les 20 h
TEATRE METROPOL

WINDU QUARTET:
UNDER
CONSTRUCTION
Eva Jornet, Eloi Fuguet, Marcel Leal, Sara
Parés, flautes
Obres de: A. Pärt, J.S. Bach, T. Merula,
C. Meijering, M. Maute, A. de Cabezón,
T. Simpson

Dimarts 19 de febrer, a les 20 h
TEATRE METROPOL

PSAIKO QUARTET:
PSAIKOFONIAS
Martín Castro, Borja Beneyto García,
Juan Alonso Moreda,
Franco Emanuel Sánchez, saxofons
Obres de: G. Ligeti, R. Lazkano, G.F. Haas,
S. Movio, V.R. Hoffmann

Dissabte 1 de desembre, a les 19 h
CATEDRAL DE TARRAGONA

ORGUE I GRALLA
Roser Olivé, gralla
Jordi Vergés, orgue
Repertori clàssic i de nadal

Dimarts, 11 de desembre, a les 20 h
TEATRE METROPOL

FAGOT & PIANO

Andrea Cellacchi, fagot
Francesco Granata, piano
Obres de: E. Bozza, C. Saint-Saëns,
A. Tansman, I. Eröd, R. Schumann,
A. Torriani
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Dimarts, 22 de gener, a les 20 h
TEATRE METROPOL

CANÇONS D’ARREU

Paula Sánchez-Valverde, soprano
Viviana Salisi, piano
Obres de: Padre Donostia, J. Nin,
D. Vital, L. Deli-bes, M. García,
V. Asenci, E. Dell’Acqua, C. Saint-Saëns,
M. del Adalid, J. Magrané

Dimarts, 5 de març, a les 20 h
TEATRE METROPOL

VOX HARMONICA:
MONTEVERDI
LA JOIC: CONCERT DE CLUB
Anaïs Oliveras, Eulàlia Fantova, Mariona
Llobera, sopranos
PRIMAVERA
Matthew Thomson, tenor
Diumenge, 17 de febrer, a les 20 h
TEATRE TARRAGONA

Jove Orquestra InterComarcal
Marcel Ortega i Martí, director

Antonio Fajardo, baix
Edwin García, tiorba
Música antiga de diversos autors dels segles
XVI i XVII
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Música per a tothom
Dissabte, 30 de març, a les 19 h
CATEDRAL DE TARRAGONA

Dimarts, 9 d’abril, a les 20 h
TEATRE METROPOL

Dimarts, 4 de juny, a les 20 h
TEATRE METROPOL

Joan Castillo, orgue
Marc Farré, flauta
Obres de: J.S. Bach, G.F. Händel,
F. Doppler, O. Messiaen, A. Vivaldi,
A. Soler, J.C. Kerli

Obres de: J. Guridi, J.S. Bach, L. Spohr,
G. Fauré, P. Hindemith, H. Renié,
C. Salzedo

Josvi Arnau, clarinet
Rodolfo Zanni, violoncel
Alan Branch, piano
Obres de: L.V. Beethoven, C. Grundman,
C. Frühling

OCELLS I MÚSICA

NOELIA COTUNA, arpa

TARRAGONA TRIO

Dimarts, 11 de juny, a les 20 h
TEATRE METROPOL

DUO CALÍOPE:
VIATGE D’EST A OEST
Beatriz Gallardo, flauta travessera
María Bernal, guitarra
Obres de: T. Sasaki, M. CastelnuovoTedesco, S. Brotons, L. Brouwer,
A. Piazzolla

Dimarts, 7 de maig, a les 20 h
TEATRE METROPOL

A RITME DE JAZZ
Dimarts, 2 d’abril, a les 20 h
TEATRE METROPOL

DALIA QUARTET

Elena Rey, Oleguer Beltran, violins
Anna Puig, viola
Erica Wise, violoncel
Obres de: J.S. Bach, J. Haydn, B. Britten,
M. Oliu

Magali Sare, veu i percussions
Manel Fortià, contrabaix i percussions
Obres de: J. Rowles, The Beatles,
H. Carmichael, D. Mann, A.C. Jobim,
B. Evans, S. Wonder

MÚSICA SACRA
Gran concert de música sacra de Tarragona, per determinar, durant la primavera de 2019.
S’anunciarà convenientment a la web i a les xarxes socials de Joventurs Musicals de
Tarragona

Joventuts Musicals de Tarragona també participa en la Temporada Simfònica de la
Orquestra Simfònica Camera Musicae, OCM (patrocini) i en el Fòrum de l’espectador
(xerrades introductòries del cicle i conferències Òperes al Tarragona)

Dimarts, 21 de maig, a les 20 h
TEATRE METROPOL

DUO FENIX

Nicolás Cobo Ramon, violoncel
Fedor Veselov, piano
Obres de: L.V. Beethoven, R. Schumann,
E. Grieg, A. Piazzolla

PREUS

MÉS INFORMACIÓ:

General: 10 € · Socis de Joventuts Musicals: Entrada Lliure

www.joventutsmusicals/tarragona
@JoventutsMusicalsTgn
@jjmmtgna

VENDA D’ENTRADES:
1 hora abans de cada concert en el mateix recinte

PER A FER-SE SOCI DE JOVENTUTS MUSICALS: joventutsmusicalsdetarragona@tinet.cat
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Les escoles
van al teatre
Un munt de funcions 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.
Cada espectacle ve acompanyat del corresponent
material didàctic.
14 i 15 de novembre: 9.30, 11 i 15.30 h

Quins clàssics!

28 i 29 de novembre: 9.30, 11 i 15.30 h

Maure el dinosaure

16 i 18 de gener: 9.30 i 11 h

Percu...què?

Vivaldi peti qui peti
30 i 31 de gener: 9.30, 11 i 15.30 h

Els cistells de la
caputxeta
7 i 8 de febrer: 9.30 i 11 h

400 anys en una hora
14 i 15 de febrer: 9.30 i 11 h

Pau Casals.
El geni de l’arquet
Mirall trencat

Terra Baixa

20 i 21 de febrer: 9.30, 11 i 15.30 h

La rateta que
escombrava l’escaleta

12 de desembre: 9.30 i 12 h

El circo de las palabras
19 i 20 de desembre: 9.30, 11 i 15.30 h

Entre núvols
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Dracula

23 i 25 de gener: 9.30 i 11 h

19 de febrer: 9.30 i 12 h
22 de novembre: 9.30 i 12 h

13 i 14 de març: 9.30, 11 i 15.30 h

19 i 20 de març: 9.30, 11 i 15.30 h

Les 7 cabretes
21 de març: 9.30 i 12 h

Los niños tontos
27 i 28 de març: 9.30, 11 i 15.30 h

Treasure Island

3 i 4 d'abril: 9.30, 11 i 15.30 h

Tarzan

10 i 11 d'abril: 9.30, 11 i 15.30 h

Cinderella

8 i 9 de maig: 9.30, 11 i 15.30 h

Pinocchio
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c/ Reding 14 · 43001 Tarragona · Tel. 977 211 148
cot@cotarraconense.cat · www.cotarraconense.cat

MÚSICA
Dissabte, 20 octubre, a les 20.30 h

LA SOUL MACHINE presenta:
Una nota a la nevera
15 € taquilla / 13 € anticipades / 12 € socis

Dissabte, 27 octubre, a les 20.30 h

Eri Yamamoto trío presenta:
Life (JAZZ 1 - Ajuntament)
12 € taquilla/ 10 € anticipades (www.tarracoticket.com)

Dissabte, 3 novembre, a les 20.30 h

JUAN MANUEL
MORA presenta:
TEMPO FLAMENCO
12 € taquilla/ 10 € anticipades/ 9 € socis

Dissabte, 15 desembre, a les 19 h

Dissabte, 1 desembre, a les 20.30 h

Entrada lliure

14 € taquilla/ 12 € anticipades/ 10 € socis

CONCERT DE NADAL
DE LA COT (cor Mos
Cantars) (especial Nadal)

TRANSBORD de Sebastià
Portell, dir.Miquel Górriz
(amb Asun Planas i Marc Joy)

14 € taquilla/ 12 € anticipades/ 10 € socis

8 € taquilla/ 7 € anticipades/ 6 € socis

Dissabte, 22 desembre, a les 20.30 h
Teatre- comèdia (especial Nadal)
DÉU, dir.Carles Bigorra
10 € taquilla/ 9 € anticipades/ 8 € socis

Dissabte, 17 novembre, a les 20:30 h

EL SUEÑO DE UN HOMBRE
RIDÍCULO de Dostoievski,
dir. Mario Gas

14 € taquilla/ 12 € anticipades/ 10 € socis

8 € taquilla/ 7 € anticipades/ 6 € socis

HANSEL & GRETEL,
cia.Veus-Veus

Dissabte, 10 novembre, a les 20:30 h
dir.Xavi Cassán
concert teatralitzat

MÀGIA, COMÈDIA I
CONFETI, amb Mag Gerard
Diumenge 25 novembre, a les 12 h
teatre musical infantil (+4 anys)

TEATRE
STRANGE FRUIT,

Diumenge 11 novembre, a les 12 h
Màgia familiar (+5 anys) (12è
Festival Internacional Teatre Màgic)

Diumenge 2 desembre, a les 12 h
Teatre musical infantil (+3 anys)

EL CONILLET BLANC,
cia.Espiral Màgica
8 € taquilla/ 7 € anticipades/ 6 € socis

TEATRE
INFANTIL
Diumenge 21 i 28 octubre, a les 12 h i 18 h
teatre musical infantil
(+4 anys) (especial Halloween)

HOTEL FANTASMA
EL MUSICAL, cia.TMT
8€ taquilla/ 7 € anticipades/ 6 € socis

Diumenge, 2 desembre, a les 19.30 h

Xavi Torres trío
presenta: Unknown past
(JAZZ 2- Ajuntament)

10 € taquilla/ 8 € anticipades (www.tarracoticket.com)
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Dissabte, 24 novembre, a les 20.30 h
Màgia (12è Festival
Internacional Teatre Màgic)

IMPROMAGIA, amb Javier
Alba de Alba, Nicolás
Acevedo y Sam Gutiérrez
14 € taquilla/ 12 € anticipades/ 10 € socis

Diumenge 23 desembre, a les 12 i 18 h
Teatre infantil (+3 anys)
(especial Nadal)

PASTORETS, CAP A
BETLEM!
cia.La Roda
8 € taquilla/ 7 € anticipades/ 6 € socis

125

C/ Armanyà, 11 · 43004 Tarragona · Tel. 977 222 014
info@salatrono.com · www.salatrono.com

27 de setembre, a les 20.30 h

Des de l'Argentina, MIAU
TRÍO en concert!
Cia. Miau Trío

28 i 29 de setembre, a les 20.30 h
30 de setembre, a les 18.30 h

ESCENES D'UN MATRIMONI
Cia. Nexus Europa i Les Antonietes

27 d’octubre, a les 20.30 h
28 d’octubre, a les 18.30 h

NI CON TRES VIDAS QUE
TUVIERA (MADRID)
Cia. La Peregrina- RqueR
Producciones

2 i 3 de novembre, a les 20.30 h
4 de novembre, a les 18.30 h

SEMBLA QUE RIGUI

11 de novembre, a les 18.30 h

CONEXIONES (Argentina) /
12è Festival Teatre Màgic
Alba i Ceci Zen

14 i 15 de desembre, a les 20.30 h
16 de desembre, a les 18.30 h

FACK15ANYS (ESTRENA)
Roger Benet

16 i 17 de novembre, a les 20.30 h
18 de novembre, a les 18.30 h

MÀTRIA

Carla Rovira Pitarch

Òscar Constantí i Mont Plans

11 i 12 de gener, a les 20.30 h
13 de gener, a les 18.30 h

PARAULES D’AMOR
Cia. Paraules d'amor
5 i 6 d’octubre, a les 20.30 h
7 d’octubre, a les 18.30 h

YERMA

Cia. Projecte Ingenu - Teatre
Akadèmia
12 i 13 d’octubre, a les 20.30 h
14 d’octubre, a les 18.30 h

9 de novembre, a les 20.30 h

MENTALISMO RESERVADO
(Argentina) / 12è Festival
Teatre Màgic
Tony Montana

EL NIÑO DE LA TELE

23 i 24 de novembre, a les 20.30 h
25 de novembre, a les 18.30 h

EL DECLIVE

Cia. Banfield teatro ensamble
(ARGENTINA)
30 de novembre, a les 20.30 h
1 de desembre, a les 20.30 h
2 de desembre, a les 18.30 h

INSTANTÁNEAS

Cia. Flyhard Produccions

Amaia Dorronsoro Arin
Ballet Amaia Dorronsoro

18 i 19 de gener, a les 20.30 h
20 de gener, a les 18.30 h

EL LLARG DINAR DE NADAL
Cia. La Ruta 40
10 de novembre, a les 20.30 h

MAGICOMIC (l’antiestrès) /
12è Festival Teatre Màgic
Jordi Pota
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25 i 26 de gener, a les 20:30 h
27 de gener, a les 18:30 h

LES DONES SÀVIES

Ricard Farré i Enric Cambray
Cia. El Maldà
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