


E
l Teatre el Magatzem inicia una nova 
temporada amb la convicció de presentar 
una programació que atraurà a una gran 
diversitat públic. Aquesta és per a nosaltres 
una temporada de consolidació, i alhora de 

creixement, d’un projecte artístic concebut amb 
esforç, rigor i un alt component de compromís envers 
la ciutadania: per a nosaltres fer cultura és un valor 
per a la societat i per a ella treballem.

Aquesta temporada el nostre teatre s’omple 
d’espectacles i teatre infantil, de factura escènica 
impecable. I també lliguem vincles amb els teatres 
municipals i els complementem, acollim una 
programació d’altíssima qualitat artística que va de la 
música Folk al Jazz, passant també per la Dansa.  

Confiem veure-us i gaudir amb tots els nostres 
espectacles.

Ens veiem al teatre!

Dionisio de la Varga
President de la COT - Teatre el Magatzem

tardor
temporada 2017-2018

VENDA
D’ENTRADES

DESCOMPTES i
PROMOCIONS

ANTICIPADES

ONLINE: www.cotarraconense.cat
GUIXETA:  1 hora abans de l’inici de l’espectacle

descompte per a grups! 
Per la compra de 10 entrades, 20 % descompte
(Vàlid per a un mateix espectacle de teatre)

premiem la teva fidelitat!
Cada vegada que vinguis al teatre (dins de la mateixa temporada) 
tindràs 1 punt i quan tinguis 8 punts, la pròxima entrada serà gratuïta.
(Carnet nominal, només amb presentació del DNI. Màxim 2 punts per 
espectacle de teatre)

regala teatre!
Per Nadal, o qualsevol data especial que vulguis fer un regal especial.
(Tria el millor regal i et preparem una targeta personalitzada)



E
spectacle basat en un 
conte de Bernardo Atxaga 
que combina la interpreta-
ció de l’actor i la manipu-
lació d’objectes. I que gira 

entorn el destí, les casualitats i 
l’absurd de totes les guerres.

Si aquesta història té un veritable 
protagonista, sense dubte és la 
paraula ATZAR. Però el teatre 

É
s un concert i una obra de 
teatre al mateix temps. 
Un espectacle híbrid, un 
format creat especialment 
per a explicar la història 

de Patty Lemon i Martin Bennet: 
dos cantants de jazz oblidats 
als marges de la història musical 
del nostre país que van estar a 
punt de triomfar a la indústria 
discogràfica nord- americana. El 
seu primer i últim concert.

Prenent com a fil conductor les 
cançons de l´únic concert Patty 
Lemon i Martin Bennet van oferir 

direcció i INTÈRPRETACIó 
Joan Rioné

Dramatúrgia i direcció:
Salvador S.Sánchez

INTÈRPRETS
Aitor Galisteo- Rocher, Cinta 
Moreno, Santi Colomer, Joel 
Moreno Codinachs i Oriol Roca.

Recomanat a: Recomanat a:
Tots aquells que us va atrapar i divertir Vagas y Maleantas, aquest espectacle 

us farà vibrar! Molt més que una comèdia i molt més que un concert, la 
història de Patty i Martin us omplirà de swing.

Espectadors que gaudeixin amb el teatre visual, la poètica dels 
objectes i un cert component de teatre de compromís.

no viu només de veus principals 
i l’ATZAR estarà acompanyat 
per altres actors de repartiment. 
I com no està bé parlar de qui 
encara no ha estat presentat, us 
anomeno ara, per ordre d’apari-
ció, els següents personatges...

al mític Carnegie Hall de Nova 
York l´any 1959, There was a 
fiesta! explica la rocambolesca 
història d´aquesta parella. Una 
cantant andalusa i un cantant 
català que es van conèixer a la 
Barcelona dels anys 40 i que van 
acabar jugant un paper determi-
nant en el desenvolupament de 
la música moderna.



U
na història íntima i 
política a la vegada, una 
família trencada per la 
dictadura i molts secrets 
que caldrà desvetllar. Un 

viatge per a descobrir la història 
de tot un país amagada entre les 
quatre parets de la casa familiar.

L’obra està inspirada en la dicta-
dura de Romania, país d’origen 

A
daptació teatral de l’obra 
homònima del premi 
Nobel de Literatura 
José Saramago, 
continuació 

de la cèlebre obra del 
mateix autor: Assaig 
sobre la Ceguesa 
(1995).

Thriller polític, 
teatre com-
promès, més 
connectat que 
mai amb l´ac-
tualitat social i 
política.

Dramatúrgia i direcció:
Laura Mihon

INTÈRPRETS
Adrià Olay, Arántzazu Ruiz i 
Pau Sastre

Dramatúrgia:
 Jumon Erra i Elena Fortuny

INTÈRPRETS
Elena Fortuny, Xavier Frau, 
Carles Martínez, Maria Ribera, 
Jacob Torres

Recomanat a: Recomanat a:
T’agraden els thrillers? Vols descobrir fins on és capaç d’arribar el poder per 
imposar-se? Per a tots els que pensin que el teatre té una funció que va molt 

més enllà del pur entreteniment.

Tots els interessats en les històries familiars, la memòria històrica, i, 
especialment a aquells que segueixin la trajectòria de l’actriu tarragonina 

Arántzazu Ruiz i vulguin veure-la en un espectacle de gran solidesa teatral.

de l’autora, i en les històries 
reals i testimonis de la seva 
pròpia família, així com en la 
seva experiència com a persona 
d’origen romanès que s’ha criat 
a Espanya.



L
’ànima del flamenc amb 
tota la seva “garra”,  filtrat 
per una sonoritat de fusió, 
única i vibrant que us 
fascinarà. Un concert de 

flamenc per part de tota una 
banda de músics excepcionals 
que han generat una proposta de 
flamenc amb un marcat segell de 
fusió que combina la sonoritat 
del flamenc modern amb tocs de 
jazz, i d’altres sonoritats.

COMPONENTS:
Taré Cortés (cante), Manuel Carmona (guitarra), Nicolás Cortés 
(guitarra), Samuel García “el Tarraco” (trompeta i violí) i Paco de 
Mode (percusió).

Recomanat a: Recomanat a:
Tots els fans del madrileny Morrison el 

magnífico, el “mestre” de la màgia.
Tothom a qui fascini el gènere i vulgui gaudir de l´univers flamenc amb un 

altre aire, amb uns músics excepcionals

E
l madrileny Morrison el 
magnífico és un del grans 
mags còmics del nostre 
país, el seu personatge 
“Maverick el Tahur” va ser 

representat al parc temàtic Port 
Aventura durant 14 anys (amb 
1.200 actuacions a l’any) conver-
tint-se en mag resident, guionis-
ta, director artístic i assessor de 
màgia.                                                                                                                            

Entre els seus col·legues de 
professió és conegut com “El 
mestre”, sens dubte ha creat 
escola amb el seu estil i humor. 
Una oportunitat única de gaudir 
a Tarragona del seu espectacle 
unipersonal ple de sorpreses, 
participació del públic, enginy i 
bona màgia.



U
n concert de nadal que 
us deleiterà amb un 
repertori de cançons del 
Renaixement i Nadales, 
per viure i emocionar-vos 

amb l’ambient nadalenc.      

El seu repertori l’integren obres 
que van de l’Ars Nova fins al 
Classicisme, passant pel Renaixe-
ment i el Barroc.

Recomanat a: Recomanat a:
Tots els fans de la mediàtica actriu Asun Planas, de l’escriptura amb aire 

canalla d’Elvira Lindo o del “savoir faire” del co-director del Tricicle: Paco Mir. 
I per tots aquells que no vulguin parar de riure!     

Tothom que valori i disfruti d´una vetllada nadalenca especial i autèntica, a 
una distància curta que us farà emocionar.

M                                                                                                                    
onòleg tragicòmic 
genialment escrit per 
la coneguda escriptora 
Elvira Lindo i amb la 
col·laboració de Paco 

Mir del Tricicle, està interpretat 
amb mestria per l’actriu Assun 
Planas que hem pogut veure a 
les tres temporades de l´exi-
tosa sèrie ‘Merlí’ de tv3, en el 
paper de Glòria la professora de 
plàstica. 

Estem davant d’un guió i 
treball actoral que evoluciona 
en el temps, amb un guió que 
enriqueix el món de Corina, un 

entranyable personatge a qui 
dóna vida Assun Planas al llarg 
de l’hora en què es desenvolupa 
aquest monòleg còmic que va 
néixer fa ja uns anys com un con-
te de Nadal que es va publicar al 
diari El País.

DIRECCIÓ:
Rafel Lladó i Paco Mir

espectacle apadrinat per 
Paco Mir del Tricicle



Recomanat a:
Totes les famílies que van riure i disfrutar amb La Ventafocs d’aquesta 

companyia. Aquest també és un espectacle de teatre musical, amb somriure 
assegurat.  

U                                                                                                                
n espectacle basat en 
el famós conte de Carlo 
Collodi, en el que viureu 
la història de Pinotxo i 
Gepetto, amb cançons en 

directe i molt humor.

La història de Pinotxo és la d’una 
titella de fusta que cobra vida 
gràcies a l’amor que li professa 

l’artesà que ho ha construït, el 
vell Gepetto, i a les bones arts 
d’un fada.

Però el pobre Pinotxo té un vici 
terrible, el de mentir. Per aquest 
motiu la fada el castiga fent-li 
créixer el nas cada vegada que 
menteix.

El ninot, una mica entremaliat, 
ingenu i molt curiós, passarà 
per mil aventures. Malgrat tot, 
la bondat del seu cor fa que 
aconsegueixi sortir bé de totes 
elles i acabi convertint-se en un 
nen de debò.

L                                                                                                                
a màgia del Mag Gerard és 
un artista amb un llenguat-
ge propi, un comunicador 
nat. Els seus espectacles 
s’han pogut veure en 

teatres, televisió, festivals de 
cinema, gales internacionals de 
màgia, museus, esdeveniments 
per a empreses... Algunes de les 
seves creacions màgiques for-
men part del repertori de molts 
il·lusionistes del nostre país.

A més a més, compatibilitza 
la seva feina de mag amb la 
d’escriptor de llibres de màgia i 
conferenciant. 

Amb aquest espectacle, oferirà 
tot un seguit d’il·lusions màgi-
ques que ens acompanyaran 
en un viatge per les diferents 
especialitats de l’art de l’impossi-
ble amb la finalitat de deixar-nos 
bocabadats.

Recomanat a:
Espectadors que gaudeixin amb la màgia d´alt nivell, presentada amb un  

concepte d´espectacle ben atractiu.   



Recomanat a:
Totes les famílies que van ser captivats per La Bella i la Bèstia i El Llibre de 
la Selva d´aquesta companyia. Aquest també és un espectacle de teatre 

musical, amb una posada en escena espectacular.  

A                                                                                                                
mb aquest espectacle, 
ens presenten l’adap-
tació musical del gran 
clàssic per a tota la famí-
lia. Una divertida història 

d’aventures, amb cançons en 
directe: tota l’acció enllaça amb 
cançons, lluites, duels d’espa-
ses, jocs malabars, acrobàcies, 
aconseguint un ritme vertiginós i 
apassionant.

Anglaterra està dominada pel 
malvat Príncep Joan. Robin 
Hood, l’heroi que robava als rics 
per compartir les seves fortu-
nes amb els pobres, juntament 
amb Fra Tuck i els proscrits dels 
boscos de Sherwood (Litle John 
entre ells), organitza una revolta 
per acabar amb les malifetes 
del Príncep Joan i així poder 
casar-se amb Lady Marian, 
retinguda a palau sota la seva 
voluntat.

L                                                                                                                
a familia Scrooge és la més 
rica de la ciutat i el seu 
jardí el més maco. Un dia, 
el sr.Scrooge envia el seu 
jardiner al bosc a buscar 

un avet. El jardiner porta un avet 
ben maco i el torna a plantar 
al jardí. Dins l’avet hi viu un 
esquirol. L’avet i l’Esquirol veuen 
des d´allà la pobresa dels més 

necessitats i com el Sr.Scrooge 
és tan egoísta que no vol ajudar 
a ningú.

Un dia de Nadal, l’Avet apareix 
tot ple de regals, que reparteix 
entre els pobres de la ciutat. Al 
Sr.Scrooge no li agrada gens i 
decideix talar l’arbre.

Recomanat a:
Tota la família a qui va fascinar El Conte de Nadal de Dickens de la 

Companyia Sim Salabim. Aquesta història us farà recordar la fascinant 
història del Sr.Scrooge i saber com va ser la seva infantesa. 





M                                                                                                                    
onòleg tragicòmic 
genialment escrit per 
la coneguda escriptora 
Elvira Lindo i amb la 
col·laboració de Paco 

Mir del Tricicle, està interpretat 
amb mestria per l’actriu Assun 
Planas que hem pogut 
veure a les tres tempo-
rades de l’exitosa sèrie 
Merlí de TV3, en el paper 
de Glòria la professora 
de plàstica. 

Com definiries, breu-
ment, què és La sorpre-
sa del Roscón? 

És un monòleg tragicòmic ma-
gistralment escrit per la famosa 
escriptora de Manolito Gafotas 
que fa una descripció de la 
família amb el seu ull clínic que 
la caracteritza.

Què és el què et va transmetre 
aquesta obra de l’Elvira Lindo 
quan la vas llegir per primer 
cop? 

Tendresa i molta ironia.

Perquè vas escollir aquesta 
obra per interpre-
tar-la?

Perquè era un relat 
que havia de ser de-
clamat. Se li havia de 
donar veu, i l’autora va 
creure que era precisa-
ment la meva.

El gran Paco Mir, s’afegeix en 
aquesta obra com a dramaturg 
i director allargant la peça 
que ja feia anys que estaves 
interpretant. Què representa 
aquesta aportació? 

fer un 
monòleg 
sempre és un 
repte. s’han de 
tenir taules i 
recUrsos

“

“



Li ha donat la durada que calia, i 
li va ha afegit volum als perso-
natges i molts gags que li donen 
encara més comicitat. Li dóna un 
acabat més teatral.

Ja vaig treballar sota la seva 
direcció a l’exitosa comèdia 
‘Políticament incorrecte’ treballar 
amb ell és un plaer, és un mestre 
del teatre, precís i amb saviesa.

Quins canvis veurà el públic? 

Veurà uns personatges que han 
crescut i que tenen més matisos.

Com és el personatge que inter-
pretes?

La Corina és la protagonista 
d’aquesta història, una exmis-
sionera que penja els hàbits 
per casar-se amb un càmera de 
televisió.

Com és interpretar a la Corina?

Divertit i curiós es un personatge 

atípic. Una exmissionera que 
acaba amb un indigent borrachín 
no es un perfil gaire habitual.

El paper de monja, ha estat un 
paper que has interpretat nom-
breses vegades. Què significa 
per a tu?  

No tinc gaire relació personal 
amb l’església, però una vegada 
la directora de cinema Icíar Bo-
llaín va dir que jo era una actriu 
que emanava bondat...

Quines són les majors dificul-
tats que presenta aquesta peça 
a nivell d’interpretació?

Un monòleg sempre és un repte. 
Has de tenir taules i molts re-
cursos per entretenir durant una 
hora al públic.

el personatge de la corina és
Divertit i curiós. molt atípic.
“ “

Llicenciada en Art Dramàtic pel 
Institut del Teatre de Barcelona, 
com a actriu ha format part de 
companyies tan emblemàtiques 
com Els Joglars, o el TAG di 
Venezia. També ha actuat a la 
Companyia Nacional de Teatre 
Clàssic de Madrid, el Teatre 
Nacional de Catalunya i moltes 
altres de l’Estat espanyol i Itàlia. 
Actualment porta La Sorpresa 
del Roscón d’Elvira Lindo al 
teatre i a la TV participa a la 3ª 
temporada de l’exitosa sèrie Merlí 
de TV3 i Treufoc de IB3.

Docent a l’Institut del Teatre 
de Barcelona, a l’ESADIB, la 
UIB, a l’Universitat de Girona 
dins del màster d’Arteràpia, 
a Caixaescena, a Infojove, al 
Sindicat de Periodistes i un llarg 
etcètera d’escoles de teatre com 
El Timbal, Porta 4, Asunaro o 
Company.

qui és l’asun planas?



En una frase, què diries al 
públic per tal que vingués a 
veure-la?

Que reconeixeran moltes situa-
cions familiars i que es podran 
identificar. I també riure’s d’ells 
mateixos, a parer meu això és 
molt saludable!

Altres projectes entre mans per 
a un futur proper? Potser com a 
directora?

D’aquí a uns dies marxo a Mèxic 
per presentar un muntatge on he 
fet de directora sobre Sor Juana 
Inés de la Cruz. Com es diria a 
Mèxic, les monges i jo som ‘uña 
y mugre’.

Televisió o Llibre?

Cinema. Tot i que m’agrada 
documentar-me amb els 
llibres.

Estiu o Hivern?

Estiu.

Mallorca o Barcelona?

La combinació és perfecta.

Per a treballar, teatre, cinema 
o televisió?

Teatre, sens dubte! Crec que 
és la mare de totes els altres 
mitjans.

Què és el que més t’agrada 
de la teva professió?

El públic.

Dues comèdies, de Josep A. Baixeras
Direcció: Marc Chornet.

De Josep A. Baixeras coneixem la faceta de 
narrador, a part de l’activitat professional com 
a advocat o el seu compromís cívic i polític. En 
canvi, és menys coneguda la seva activitat com 
a autor teatral. En aquesta ocasió oferim dos 
textos dramàtics, de registre còmic, que il•lustren 
molts aspectes de la seva manera de fer literària, 
sobretot la mordacitat i la ironia. Dins el cicle 
Zona Drama.

Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres

Sobre la poesia i l’obra de Marcel Pey
a càrrec de David Castillo, poeta.

Dins el cicle Veus de poeta.

L’Escola de Lletres i la Casa de les Lletres 
inicien un nou cicle dedicat als nostres poetes. 

Aquesta primera sessió estarà dedicada a 
Marcel Pey, un dels autors camptarragonins de 
més llarga trajectòria, genuí representant de la 
generació dels 70 i del corrent underground en 
la nostra literatura. En ell, com en pocs autors, 

la paraula i la imatge resulten indissociables. 

Organitzen: Casa de les Lletres i Escola de Lletres

Lectura dramatitzada

dijous 23 novembre 19:30h

teatre el magatzem

GRATUÏT 

Acció poètica

Dijous 14 desembre 19h

teatre el magatzem

GRATUÏT 



#tarragonafolk PROGRAMACIÓ ESTABLE DE MÚSICA TRADICIONAL

Marcel Casellas Trio
Marcel Casellas s’acompanya dels 
instrumentistes Toni Rocosa i Alfons Rojo, 
per explorar la improvisació i la recreació 
de la cançó tradicional i els gèneres de 
ball més genuïns dels Països Catalans, 
partint del llegat de la música tradicional i 
mediterrània.
DIVENDRES 27/10/17, 20.30 h. 10 €

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

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

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

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

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



#tarragonajazz PROGRAMACIÓ ESTABLE DE JAZZ

TRIANGLE / Joan Claver, piano; Pedro Cam-
pos, contrabaix; José Benítez, bateria. 
Triangle és un trio de jazz contemporani 
que atreu tant els amants de la música 
improvisada com els incondicionals del 
pop i el rock. El talent d’aquests joves 
músics crea una nova marca sonora apor-
tant un concepte trencador a l’escena 
musical. Dissabte 28/10/17, 20.30 h. 10 €

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

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

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

Rick Margitza Quartet
Rick Margitza, saxo tenor; Pierre de 
Bethmann, piano; Sylvain Romano, 
contrabaix; Andrea Michelutti, bateria.
El saxofonista nord-americà és sens 
dubte un dels grans representants del 
jazz modern de les últimes dècades.
Dissabte 02/12/17, 20.30 h. 18 €

Raynald Colom, trompeta i teclats; David 
Soler, guitarra i pedal steel. El multipre-
miat trompetista, compositor i productor 
català presenta Steel, un canvi radical en 
el so de Colom, conegut per àlbums com 
Evocació o Rise. El guitarrista David Soler 
hi aporta un so més agressiu i contempo-
rani, barrejant flamenc, rock i black ameri-
can music. Dissabte 10/03/18, 20.30 h. 10 €



#tarragonaendansa PROGRAMACIÓ ESTABLE DE DANSA i ARTS del moviment

Marta Carrasco / Perra de nadie. 
Teatre-dansa. Tan sols qui no és ningú i no 
és de ningú pot arribar fins al fons de la 
seva interioritat, on les intimitats ballen i 
criden, i juguen a la gallineta cega. Aquí, 
en el més profund de cada un de vosal-
tres, hi habiten la Lili i els seus vigilants 
de la nit.
DIVENDRES 17/11/17, 20.30 h. 15 €

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

Anna Borràs / När du drar, kan detta komma 
tillbaka... Så då är Aryo trådarna där.  
Dansa contemporània. Recordar la im-
portància que té cada relació d’amor i les 
seves diferents fases,com les construïm i 
com són d’úniques. Experimentant això, 
tanmateix amb la distància i la velocitat a 
través del nostre cos.
DIVENDRES 15/12/17, 20.30 h. 10 €

Roberto Oliván / Vulnerable. Dansa contem-
porània. Anticipar, sobreviure, resistir i 
recuperar-se dels impactes socials. Per-
cebem la vulnerabilitat com una àmplia 
zona on es creuen les mesures de control, 
repressió i protecció, on es combinen els 
efectes d’una successiva pèrdua de les 
relacions individuals i col·lectives.
DiVENDRES 16/03/18, 20.30 h. 10 €

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

20%
descompte

comprant tres 
espectacles
d’un mateix cicle



#tarragonafamiliar
HI HAHUTTEN BOUWERS
Constructors de Cabanes
De Stilte (Holanda) 
Teatre familiar (2 a 5 anys)                                                                                                                                        
Un espectacle evocador i ple 
d’imaginació   
DIUMENGE 12/11/17, 12h + 17H. 7 € / 8 €

BLINK FLASH DUNCAN
Associació Blink Flash
(Catalunya)
Mercat de les FlorsTeatre
Familiar (2 a 5 anys)
Un viatge emocionant cap a la 
creativitat i la il·lusió de la mà de la 
dansa i la música.
DIUMENGE 19/11/17, 12h + 17H. 7 € / 8 €

COMPRA la teva entrada DELS cicles 
i TEATRE familiar a

www.tarracoticket.cAT

FES-TE SOCI/A de la
Cooperativa Obrera!
Per tan sols 30€ de quota d’entrada i 20€ cada trimestre.

El carnet de soci et permet:

Noms i cognoms:

Adreça:

Codi Postal:

Telèfon:

E-Mail:

NIF:

Caixa / Banc:

Núm CC:

Signatura:

Població:

Mòbil:

Data:

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ




