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1.1.1.1.----    DADES TÈCNIQUESDADES TÈCNIQUESDADES TÈCNIQUESDADES TÈCNIQUES    DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15
 

Edició de la Mostra:Edició de la Mostra:Edició de la Mostra:Edició de la Mostra:    

Data:Data:Data:Data:    

Número de companyies:Número de companyies:Número de companyies:Número de companyies:    

Hora i lloc:Hora i lloc:Hora i lloc:Hora i lloc:    

Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:

Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:

Consell assessor:Consell assessor:Consell assessor:Consell assessor:    

Obres de creació pròpia:Obres de creació pròpia:Obres de creació pròpia:Obres de creació pròpia:    

Aforament limitat:Aforament limitat:Aforament limitat:Aforament limitat:    

Coorganització i programació:Coorganització i programació:Coorganització i programació:Coorganització i programació:

Producció:Producció:Producció:Producció:    

Coordinació:Coordinació:Coordinació:Coordinació:    

DissenyDissenyDissenyDisseny    / Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:

Més informació:Més informació:Més informació:Més informació:    
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DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE ’15....    

22222222enaenaenaena    

De l’11 de maig De l’11 de maig De l’11 de maig De l’11 de maig al 22al 22al 22al 22    de junyde junyde junyde juny

11113333    grups i ciesgrups i ciesgrups i ciesgrups i cies    

21212121hhhh,,,,        Teatre MetropolTeatre MetropolTeatre MetropolTeatre Metropol    

Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:Accessibilitat de la Mostra:    Espectacles gratuïtsEspectacles gratuïtsEspectacles gratuïtsEspectacles gratuïts    

Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:Companyies per ordre de representació:    Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum 
Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de 
teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; 
Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis 
Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); 
The Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenil
LestonnLestonnLestonnLestonnacacacac        

Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, 
Carme GonzàlezCarme GonzàlezCarme GonzàlezCarme Gonzàlez    

7777    

507 places per 507 places per 507 places per 507 places per obraobraobraobra    

Coorganització i programació:Coorganització i programació:Coorganització i programació:Coorganització i programació:    - Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de 
Teatre JoveTeatre JoveTeatre JoveTeatre Jove    

- Servei MunicipalServei MunicipalServei MunicipalServei Municipal    de Joventut de de Joventut de de Joventut de de Joventut de 
l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona 
((((tarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cat

- Arts esArts esArts esArts esccccèniques, èniques, èniques, èniques, DDDD
CulturaCulturaCulturaCultura    de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de 
TarragonaTarragonaTarragonaTarragona    
((((arts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.cat

Serveis tècnics del TServeis tècnics del TServeis tècnics del TServeis tècnics del Teatre Metropoleatre Metropoleatre Metropoleatre Metropol

Servei MunicipalServei MunicipalServei MunicipalServei Municipal    de Joventut de de Joventut de de Joventut de de Joventut de 
l’Ajuntament de Tarragonal’Ajuntament de Tarragonal’Ajuntament de Tarragonal’Ajuntament de Tarragona    

/ Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:/ Adaptació imatge cartell:    Arnau FiguerasArnau FiguerasArnau FiguerasArnau Figueras    

www.tarragonajove.orgwww.tarragonajove.orgwww.tarragonajove.orgwww.tarragonajove.org        
i ai ai ai a    facebookfacebookfacebookfacebook    / twitter/ twitter/ twitter/ twitter: : : :     
Joventut i CooperacióJoventut i CooperacióJoventut i CooperacióJoventut i Cooperació    
977.296.100 / ext.65977.296.100 / ext.65977.296.100 / ext.65977.296.100 / ext.6524242424    
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de junyde junyde junyde juny    

Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum Torralba teatre; Cia. Seven 6; Scenicum 
Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de Cia; Aula de teatre Sagrat Cor; Grup de 
teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; teatre “Vis de Vanadi”; La XiuxiueigLa XiuxiueigLa XiuxiueigLa Xiuxiueig; ; ; ; 
Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis Tornavís Teatre; CET_Teatre; (H)istrionis 
Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); Teatre; La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia); 
The Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenilThe Backstage; L’Enramada juvenil,,,,    Col.legi Col.legi Col.legi Col.legi 

Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, Mercè Rovira, Marta Grau, Enric Pujol, 

Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de Membres i col.lectius dels grups de 

de Joventut de de Joventut de de Joventut de de Joventut de 
l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona l’Ajuntament de Tarragona 
tarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cattarragonajove@tarragona.cat))))    

DDDDepartament de epartament de epartament de epartament de 
de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de de l’Ajuntament de 

arts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.catarts.esceniques@tarragona.cat))))    

eatre Metropoleatre Metropoleatre Metropoleatre Metropol    

de Joventut de de Joventut de de Joventut de de Joventut de 
    



 

 

2.2.2.2.----    PROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE

 

La Mostra de Teatre Jove 
tarragonins donen a conèixer el seu treball, establint una dinàmica habitual de suport 
al teatre juvenil tarragoní. 
trobada, col·laboració i intercanvi entre els diferents grups 

Durant el període de planificació, les companyies que 
col·laboren en la gestió i en la programació, generant una platafor
“Taula de treball Teatre Jove” on els col·lectius opin
desenvolupament de la mateixa.

La seva finalitat és :  

- Promocionar el teatre com un dels àmbits de relació dels joves de la ciutat.

- Divulgar el teatre realitzat pels nostres joves, dirigit a tot el públic en 
general. 

- Continuïtat de la Mostra de T
que volen executar una representació teatral tinguin oportunitat de fer
satisfer expectatives dels joves pel que fa al visionat del teatre.

- Afavorir el desenvolupament de col·
utilització d’un equipament c

- Fomentar la creació de teixit social en l’àmbit de la joventut i la participació 
en col·lectius, entitats i associacions i joves a través de l’organització de la 
Mostra de teatre Jove per a joves i adolescents.

- Donar a conèixer a la 
ciutat i apropar la seva feina.

- Augmentar la iniciativa dels col·lectius amateurs per tal que hi hagi 
continuïtat a la seva feina.
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PROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVEPROPÒSITS I OBJECTIUS DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE    

La Mostra de Teatre Jove pretén ser una plataforma per la qual els 
n a conèixer el seu treball, establint una dinàmica habitual de suport 

al teatre juvenil tarragoní. Altrament, pretén ser  una eina que serveixi com punt de 
trobada, col·laboració i intercanvi entre els diferents grups de teatre 

de planificació, les companyies que participen a 
col·laboren en la gestió i en la programació, generant una platafor

eatre Jove” on els col·lectius opinen i s’involucren en el correcte 
desenvolupament de la mateixa. 

Promocionar el teatre com un dels àmbits de relació dels joves de la ciutat.

Divulgar el teatre realitzat pels nostres joves, dirigit a tot el públic en 

Continuïtat de la Mostra de Teatre Jove per a que companyies i grups 
que volen executar una representació teatral tinguin oportunitat de fer
satisfer expectatives dels joves pel que fa al visionat del teatre.

Afavorir el desenvolupament de col·lectius joves de teatre i oferint la 
d’un equipament com el Teatre Metropol. 

Fomentar la creació de teixit social en l’àmbit de la joventut i la participació 
en col·lectius, entitats i associacions i joves a través de l’organització de la 
Mostra de teatre Jove per a joves i adolescents. 

Donar a conèixer a la ciutadania els grups de teatre amateur que hi ha a la 
ciutat i apropar la seva feina. 

Augmentar la iniciativa dels col·lectius amateurs per tal que hi hagi 
continuïtat a la seva feina. 
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els grups de teatre 
n a conèixer el seu treball, establint una dinàmica habitual de suport 

una eina que serveixi com punt de 
de teatre d’arreu. 

participen a la Mostra 
col·laboren en la gestió i en la programació, generant una plataforma anomenada 

en i s’involucren en el correcte 

Promocionar el teatre com un dels àmbits de relació dels joves de la ciutat. 

Divulgar el teatre realitzat pels nostres joves, dirigit a tot el públic en 

eatre Jove per a que companyies i grups de teatre 
que volen executar una representació teatral tinguin oportunitat de fer-ho i 
satisfer expectatives dels joves pel que fa al visionat del teatre. 

lectius joves de teatre i oferint la 

Fomentar la creació de teixit social en l’àmbit de la joventut i la participació 
en col·lectius, entitats i associacions i joves a través de l’organització de la 

ciutadania els grups de teatre amateur que hi ha a la 

Augmentar la iniciativa dels col·lectius amateurs per tal que hi hagi 



 

 

3.3.3.3.----    DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201

 

La 22ena Mostra de teatre jove s’iniciarà el proper 
22 de juny, l’edició d’aquest any
4 que provenen de centres educatius o formatius i 
teatre amateurs. 

Aquesta edició, les obres de creació pròpia són 
de teatre o per algun membre del col·lectiu, 
com per exemple Ana Maria Millà
Helena Tornero i Eduardo Filippp.

Els grups, per ordre de representació són: 
CET_Teatre, Secció jove Torralba Teatre, (H)istrionis Teatre, 
Cor, Grup de Teatre Vis de Vanadi
The Backstage, La Xiuxiueig

    

Consell assessorConsell assessorConsell assessorConsell assessor    

El consell assessor de la Mostra es l’encarregat de valorar les

Aquest consell assisteix a les representacions de les obres 
format acta on s’hi anoten punts forts i punts febles com a indicacions de millora
companyies. 

Aquest consell que s’escull per part de l’organització seguint el criteri de la vinculació de les 
persones amb àmbits de la gestió cultural, la direcció teatral, els mitjans de comunicació, etc.

Enguany en formen part: 

Marta GrauMarta GrauMarta GrauMarta Grau, , , , es dedica a la 

escoles, col·labora habitualment amb l’Aula de Teatre de la URV i ha estat membre fundadora 

de la companyia Zona Zálata i actriu en diferents companyies de teatre. Recentment ha 

participat en diferents espectacles estrenats a Tarragon

Tarraco Viva o l’espectacle Transcicions estrenat en l’actual temporada de programació 

teatral. 

Karme Gonzàlez, Karme Gonzàlez, Karme Gonzàlez, Karme Gonzàlez, es dedica a la narració de contes infantils i d'adults des de el 

2000.Treballa a la Regidoria de Cultura i Joven

Tècnica, dinamitzant, programant i assessorant projectes juvenils i culturals des de fa 10 

anys.  Ha programat cicles de contes per adults i espectacles de petit format (Conteclada, 
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DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 201DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA 2015555    

ena Mostra de teatre jove s’iniciarà el proper 11 de maig i es perllongarà fins al 
aquest any comptarà amb 13 grups de teatre de col·lectius joves
ntres educatius o formatius i 9 grups que provenen de grups de 

Aquesta edició, les obres de creació pròpia són 7, escrites pel conjunt de la companyia 
r algun membre del col·lectiu, i 6 obres d’escriptors teatrals reconeguts

Ana Maria Millàs, Jose R. Puiggrós, Carlo Goldoni, Lluïsa Cunillé, 
Helena Tornero i Eduardo Filippp.   

Els grups, per ordre de representació són:  Grup de Teatre L’Estonnac
CET_Teatre, Secció jove Torralba Teatre, (H)istrionis Teatre, Aula de Teatre de 

Grup de Teatre Vis de Vanadi, La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia), 
La Xiuxiueig, Scenicum cia,  CIA Seven 6 i l’Enramada Juvenil.

El consell assessor de la Mostra es l’encarregat de valorar les obres un cop representades. 

Aquest consell assisteix a les representacions de les obres aixecant un informe
on s’hi anoten punts forts i punts febles com a indicacions de millora

per part de l’organització seguint el criteri de la vinculació de les 
persones amb àmbits de la gestió cultural, la direcció teatral, els mitjans de comunicació, etc.

es dedica a la docència de teatre com a monitora municipal de teatre a les 

escoles, col·labora habitualment amb l’Aula de Teatre de la URV i ha estat membre fundadora 

de la companyia Zona Zálata i actriu en diferents companyies de teatre. Recentment ha 

participat en diferents espectacles estrenats a Tarragona, com ara La Casa de Mecenes a 

Tarraco Viva o l’espectacle Transcicions estrenat en l’actual temporada de programació 

es dedica a la narració de contes infantils i d'adults des de el 

2000.Treballa a la Regidoria de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Reus com a Auxiliar 

Tècnica, dinamitzant, programant i assessorant projectes juvenils i culturals des de fa 10 

Ha programat cicles de contes per adults i espectacles de petit format (Conteclada, 
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maig i es perllongarà fins al 
e teatre de col·lectius joves, 

grups que provenen de grups de 

l conjunt de la companyia 
d’escriptors teatrals reconeguts 

Jose R. Puiggrós, Carlo Goldoni, Lluïsa Cunillé, 

Grup de Teatre L’Estonnac-l’Ensenyança, 
Aula de Teatre de Sagrat 

, La Faixsula (Faixa Suada de l’àvia), Tornavis Teatre, 
CIA Seven 6 i l’Enramada Juvenil.  

obres un cop representades.  

aixecant un informe final en 
on s’hi anoten punts forts i punts febles com a indicacions de millora útils per les 

per part de l’organització seguint el criteri de la vinculació de les 
persones amb àmbits de la gestió cultural, la direcció teatral, els mitjans de comunicació, etc. 

cipal de teatre a les 

escoles, col·labora habitualment amb l’Aula de Teatre de la URV i ha estat membre fundadora 

de la companyia Zona Zálata i actriu en diferents companyies de teatre. Recentment ha 

a, com ara La Casa de Mecenes a 

Tarraco Viva o l’espectacle Transcicions estrenat en l’actual temporada de programació 

es dedica a la narració de contes infantils i d'adults des de el 

tut de l'Ajuntament de Reus com a Auxiliar 

Tècnica, dinamitzant, programant i assessorant projectes juvenils i culturals des de fa 10 

Ha programat cicles de contes per adults i espectacles de petit format (Conteclada, 



 

 

Festival d'Estiu de Reus).Ha participat a espectacles musicals de l'Estudi de Música i 

actualment canta al grup de gospel de l'Aula de Músics. Ha participat durant anys a la 

Tàrraco Viva i a l'espectacle infantil de Caixa

 

Enric Pujol Cayuelas, Enric Pujol Cayuelas, Enric Pujol Cayuelas, Enric Pujol Cayuelas, és llicenciat en Literatura Espanyola per la Universitat de Barcelona i 

periodista. Ha treballat 34 anys a Radio Nacional, abans Ràdio Tarragona i Radiocadena 

Espanyola. També ha col·laborat amb el Diari de Tarragona, Mundo Deportivo 

autor de diversos llibres de temàtica esportiva: Nàstic, cent anys d’història (1987), Anécdotas 

de los JJ.OO. (1988), Història del CN Tarraco (1989), Cent anys de futbol a Tarragona (1997), 

100 anys d’esport a Tarragona (1999), Nàstic, la h

CBT: 25 anys de basquet, (2003); i Nàstic, de la A a la Z (2005, 1a edició). També ha participat 

en els llibres Setmana Santa a Tarragona (2008); Tarragona: segle XX a través de les Postals 

(Esport) (1992); i Guia turística de Tarragona (2006), editat pel patronat Municipal de Turisme.

 

Mercè RoviraMercè RoviraMercè RoviraMercè Rovira, , , , és llicenciada
trajectòria en teatre, cinema i televisió. Pel que fa al teatre va començar la seva traje
a Tarragona amb el col·lectiu Espai de Troc i posteriorment ha participat en nombrosos 
muntatges arreu de l’estat, sota la direcció de noms tan destacats com Sanchis Sinisterre, 
Joan Segalés, Àlex Ollçe i Carles Padrissa de la Fura dels Baus, Christ
Garcia Valdés, entre molts d’altres. 

 

 

També col·laboren puntualment 
Joan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan Pascual
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Festival d'Estiu de Reus).Ha participat a espectacles musicals de l'Estudi de Música i 

actualment canta al grup de gospel de l'Aula de Músics. Ha participat durant anys a la 

Tàrraco Viva i a l'espectacle infantil de Caixa Fòrum "Amors Mitològics" 

és llicenciat en Literatura Espanyola per la Universitat de Barcelona i 

periodista. Ha treballat 34 anys a Radio Nacional, abans Ràdio Tarragona i Radiocadena 

Espanyola. També ha col·laborat amb el Diari de Tarragona, Mundo Deportivo 

autor de diversos llibres de temàtica esportiva: Nàstic, cent anys d’història (1987), Anécdotas 

de los JJ.OO. (1988), Història del CN Tarraco (1989), Cent anys de futbol a Tarragona (1997), 

100 anys d’esport a Tarragona (1999), Nàstic, la història continua (2000); Nàstic... ara sí (2001); 

CBT: 25 anys de basquet, (2003); i Nàstic, de la A a la Z (2005, 1a edició). També ha participat 

en els llibres Setmana Santa a Tarragona (2008); Tarragona: segle XX a través de les Postals 

i Guia turística de Tarragona (2006), editat pel patronat Municipal de Turisme.

és llicenciada en Art Dramàtic i Postgrau en Teatreteràpia, té llarga 
trajectòria en teatre, cinema i televisió. Pel que fa al teatre va començar la seva traje
a Tarragona amb el col·lectiu Espai de Troc i posteriorment ha participat en nombrosos 
muntatges arreu de l’estat, sota la direcció de noms tan destacats com Sanchis Sinisterre, 

Àlex Ollçe i Carles Padrissa de la Fura dels Baus, Christina Schmutz, Ariel 
Garcia Valdés, entre molts d’altres.     

També col·laboren puntualment com a comissió assessora de la mostra de Teatre Jove 
Joan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan PascualJoan Rioné i Joan Pascual 
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Festival d'Estiu de Reus).Ha participat a espectacles musicals de l'Estudi de Música i 

actualment canta al grup de gospel de l'Aula de Músics. Ha participat durant anys a la 

és llicenciat en Literatura Espanyola per la Universitat de Barcelona i 

periodista. Ha treballat 34 anys a Radio Nacional, abans Ràdio Tarragona i Radiocadena 

Espanyola. També ha col·laborat amb el Diari de Tarragona, Mundo Deportivo i Don Balón. És 

autor de diversos llibres de temàtica esportiva: Nàstic, cent anys d’història (1987), Anécdotas 

de los JJ.OO. (1988), Història del CN Tarraco (1989), Cent anys de futbol a Tarragona (1997), 

istòria continua (2000); Nàstic... ara sí (2001); 

CBT: 25 anys de basquet, (2003); i Nàstic, de la A a la Z (2005, 1a edició). També ha participat 

en els llibres Setmana Santa a Tarragona (2008); Tarragona: segle XX a través de les Postals 

i Guia turística de Tarragona (2006), editat pel patronat Municipal de Turisme. 

en Art Dramàtic i Postgrau en Teatreteràpia, té llarga 
trajectòria en teatre, cinema i televisió. Pel que fa al teatre va començar la seva trajectòria 
a Tarragona amb el col·lectiu Espai de Troc i posteriorment ha participat en nombrosos 
muntatges arreu de l’estat, sota la direcció de noms tan destacats com Sanchis Sinisterre, 

ina Schmutz, Ariel 

com a comissió assessora de la mostra de Teatre Jove 



 

 

    

4.4.4.4.----    PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201

    
VALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón Puiggrós
Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h 
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: comèdia dramàtica
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: castellà    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Coneixerem
especial,que porta temps sense reunir
matriarca, ha convidat a un sopar vist que té 
important per explicar. Què serà, però?
Durada: 1h 45’Durada: 1h 45’Durada: 1h 45’Durada: 1h 45’    
Presenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba Teatre
    
LES LES LES LES PARAULES CLARESPARAULES CLARESPARAULES CLARESPARAULES CLARES
basada en l’univers simbòlic de Miquel Martí i Pol
Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h 
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Poètica teatral
Llengua:  Llengua:  Llengua:  Llengua:  Català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Més de deu anys més tard de la mort del poeta 
Miquel Martí i Pol, decidim rellegir
teenager. Fem l’exercici de contrastar els poemes més populars 
del poeta amb la vida quotidiana de xiquetes i xiquets 
adolescents: descobrint noves Elionors, noves fàbriques, nous 
pobles, noves morts... 
univers, també el fem r
actualitat.    
Durada: Durada: Durada: Durada: 55’ 
PresentaPresentaPresentaPresenta: : : : AULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT COR
    

    
EL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONS
i Gabriel Solans de l’obra “un criat de dos amos” de Carlo 
Goldoni    
Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h 
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: comèdia  
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Octavi, un secretari, ha fet cap a un parad
fiscal i sense planejar
secretari de dos patrons a la vegada. 
seguit d'embolics que haur
vagi trobant.    
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h 30’ 
Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:    COL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNAC
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DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 201DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE 2015555    

VALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón PuiggrósVALCÀRCEL PERO AÚN NO, de José Ramón Puiggrós      
Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h Dilluns 11 de maig, 21h     

comèdia dramàtica 

Coneixerem la història d'una família ,molt 
especial,que porta temps sense reunir-se i a la que Lola, la 

, ha convidat a un sopar vist que té alguna cosa 
important per explicar. Què serà, però?    

Presenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba TeatrePresenta: Jove Torralba Teatre    

PARAULES CLARESPARAULES CLARESPARAULES CLARESPARAULES CLARES, de creació pròpia i col·lectiva, de creació pròpia i col·lectiva, de creació pròpia i col·lectiva, de creació pròpia i col·lectiva    
basada en l’univers simbòlic de Miquel Martí i Pol 
Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h Dimecres 13 de maig, 21h     

Poètica teatral     

Més de deu anys més tard de la mort del poeta 
Miquel Martí i Pol, decidim rellegir-lo des de la mirada d’un 

. Fem l’exercici de contrastar els poemes més populars 
del poeta amb la vida quotidiana de xiquetes i xiquets 
adolescents: descobrint noves Elionors, noves fàbriques, nous 
pobles, noves morts... Reescrivint amb noves paraules el seu 
univers, també el fem reviure amb una força de sorprenent 

AULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT CORAULA DE TEATRE DEL COL·LEGI SAGRAT COR    

EL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONSEL SECRETARI DE DOS PATRONS, , , , adaptació d’Ares Piqué 
i Gabriel Solans de l’obra “un criat de dos amos” de Carlo 

Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h Dijous 14 de maig, 21h     

Octavi, un secretari, ha fet cap a un paradís 
fiscal i sense planejar-ho s'ha trobat que ha de fer de 
secretari de dos patrons a la vegada. Aquest fet li provoca una 
seguit d'embolics que haurà d'anar desfent a mesura que s'hi 

COL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNACCOL·LEGI LESTONNAC    
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VORÀGINEVORÀGINEVORÀGINEVORÀGINE, de creació pròpia, de creació pròpia, de creació pròpia, de creació pròpia
Dijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Comèdia dramàtica
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Amb la mort d’en Beverly
es reuneixen per enterrar al pare de família en un 
dinar on s’enfrontaran a la disfuncional Violet
a més d’haver-se quedat vídua 
Bàrbara, la Karen i l’Ivy les quals hauran de 
suportar les continues burles de la mare.
DuradDuradDuradDurada: a: a: a: 1h 10’ 
Presenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXI
    
    
L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS 
CIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa Cunillé
Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h 
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: drama    
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Una mostra de persones i de 
situacions que podem trobar en el 
lloc i un temps possiblement no reals.
Durada: Durada: Durada: Durada: 45’  
Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:    VIS DE VANADI VIS DE VANADI VIS DE VANADI VIS DE VANADI 
 
 
 
    
EL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERS
Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)
Dimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Pièce bien faite
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: La família Montoliu organitza un 
dinar molt important on només l'alta societat hi té 
cabuda. L'aristòcrata i la seva dona, una vella 
glòria dels escenaris, fan d'amfitrions del Dr. 
Fortuny, la baronessa de Moscatell, el professor Llimós i la Sra. Farcits. Avi
embolics aniran substituint l'elegància i la diplomàcia per l'odi, la desconfiança i, 
sobretot, per allò que vertebra la nostra societat: la mentida.
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h 
Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:    (H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE
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, de creació pròpia, de creació pròpia, de creació pròpia, de creació pròpia    
Dijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21hDijous 21 de maig, 21h    

Comèdia dramàtica  

Amb la mort d’en Beverly, els Weston 
es reuneixen per enterrar al pare de família en un 
dinar on s’enfrontaran a la disfuncional Violet  que 

se quedat vídua  és mare de la 
Bàrbara, la Karen i l’Ivy les quals hauran de 
suportar les continues burles de la mare.        

Presenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXIPresenta / Grup de teatre: LA XIUXIUUUUEIGEIGEIGEIG    

L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS L'ESTANY ON ELS ÀNECS EREN MÉS BELLS QUE ELS 
CIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa CunilléCIGNES, de Lluïsa Cunillé    
Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h Dilluns 25 de maig, 21h     

Una mostra de persones i de 
situacions que podem trobar en el dia a dia. En un 
lloc i un temps possiblement no reals. 

VIS DE VANADI VIS DE VANADI VIS DE VANADI VIS DE VANADI     

EL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERSEL SOFÀ DELS MENTIDERS, de Jorge Pérez de la , de Jorge Pérez de la , de Jorge Pérez de la , de Jorge Pérez de la 
Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)Torre (creació pròpia)    
Dimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21hDimecres 27 de maig, 21h    

Pièce bien faite  

família Montoliu organitza un 
dinar molt important on només l'alta societat hi té 
cabuda. L'aristòcrata i la seva dona, una vella 
glòria dels escenaris, fan d'amfitrions del Dr. 
Fortuny, la baronessa de Moscatell, el professor Llimós i la Sra. Farcits. Avi
embolics aniran substituint l'elegància i la diplomàcia per l'odi, la desconfiança i, 
sobretot, per allò que vertebra la nostra societat: la mentida.    

(H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE(H)ISTRIONIS TEATRE    
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Fortuny, la baronessa de Moscatell, el professor Llimós i la Sra. Farcits. Aviat els 
embolics aniran substituint l'elegància i la diplomàcia per l'odi, la desconfiança i, 



 

 

    
NO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIA
Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h 
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Consciència Social
Llengua:  Llengua:  Llengua:  Llengua:  Català- castellà
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: De vegades resulta que quan 
parlem del nostre passat més recent ens 
adonem que, en realitat, estem parlant del 
nostre present. De coses que 
mateix. De ferides que encara estan obertes, 
d'històries que encara estan per tancar.
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h 30’ 
PresentaPresentaPresentaPresenta::::    TORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRE
        
    

    
ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de 
creació col·lectivacreació col·lectivacreació col·lectivacreació col·lectiva    
Dimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Como la vida misma
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: castellà - català
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: “Soy la que soy, casualidad inconcebible de 
todas las casualidades (...). Pude haber sido yo misma, pero 
sin que me sorprendiera, lo que habría significado ser 
alguien totalmente diferente". Wisl
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h  
PresentaPresentaPresentaPresenta::::    CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6
    
    
    
LA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo Filippo
Dijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Comèdia 
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català     
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: "Senyores i senyors, en els meus 
jocs de mans a base de 'trucos' necessito el 
meu poder màgic de suggestió i transmissió del 
pensament. No puc transmetre'ls si no estan 
disposats a rebre'l, prego la màxima calma
els desitjo una agradable vetllada. Benvinguts 
a La Gran Il·lusió"        
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h 30’ 
PresentaPresentaPresentaPresenta::::    SCENICUM CIASCENICUM CIASCENICUM CIASCENICUM CIA
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NO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIANO PARLIS AMB ESTRANYS: FRAGMENTS DE MEMÒRIA, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero
Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h Dilluns 1 de juny, 21h     

Consciència Social 
castellà    

De vegades resulta que quan 
parlem del nostre passat més recent ens 
adonem que, en realitat, estem parlant del 
nostre present. De coses que estan passant ara 
mateix. De ferides que encara estan obertes, 
d'històries que encara estan per tancar.    

TORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRETORNAVÍS TEATRE      

ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de ENTRÉ EN EL ASCENSOR Y ME ENCONTRÉ CONMIGO, de 

Dimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21hDimecres 3 de juny, 21h    
Como la vida misma  

català    
“Soy la que soy, casualidad inconcebible de 

todas las casualidades (...). Pude haber sido yo misma, pero 
sin que me sorprendiera, lo que habría significado ser 
alguien totalmente diferente". Wislawa Szymborska        

CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6CIA. SEVEN6    

LA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo FilippoLA GRAN IL·LUSIÓ d’Eduardo Filippo    
Dijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21hDijous 4 de juny, 21h    

"Senyores i senyors, en els meus 
jocs de mans a base de 'trucos' necessito el 

suggestió i transmissió del 
pensament. No puc transmetre'ls si no estan 
disposats a rebre'l, prego la màxima calma  i 
els desitjo una agradable vetllada. Benvinguts 

SCENICUM CIASCENICUM CIASCENICUM CIASCENICUM CIA    
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, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero, d’Helena Tornero    



 

 

    
    
EL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓS
Dilluns 8 de juny, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: comèdia 
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Vius sol o comparteixes pis? 
T’has trobat  en la situació de tindre
fet un desgavell? De dinar quasi cada dia
menjar enllaunat? Segur que sí, com els 
nostres protagonistes, per aquesta raó 
contracten un majordom, però... les coses mai 
surten ben bé com es planegen...
Durada: Durada: Durada: Durada: 1h 15’ 
PresentaPresentaPresentaPresenta::::    CET TEATRECET TEATRECET TEATRECET TEATRE
 

    
INSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpia
Dimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: humor    
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català     
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: En plena Edat Mitjana, en un manicomi 
dirigit per un clergue de molt renom, comencen a haver 
aldarulls causats per diferents intents de fuga.
Durada: Durada: Durada: Durada: 75’ 
Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:    LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)
 
 
 

 

LA LA LA LA DERNIÈRE DANSEDERNIÈRE DANSEDERNIÈRE DANSEDERNIÈRE DANSE
Dimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21h
Gènere:Gènere:Gènere:Gènere: suspens - terror
Llengua:Llengua:Llengua:Llengua: castellà 

Breu sinopsi:Breu sinopsi:Breu sinopsi:Breu sinopsi: Temps enrere, en un regne 
llunyà, té lloc una epidèmia que està 
acabant amb la seva població. Per tal de 
salvar-se de tant funest destí
sobirans decideixen tancar
fortalesa juntament amb les persones 
més influents d'aquelles terres, 
realitzant balls, festes i 
malbarataments. El que no sap aquest 
excèntric jove és que la mort
acostuma a fer presoners.
Durada:Durada:Durada:Durada: 1h 30’ 
Presenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGE

    
MARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectiva
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EL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓS
Dilluns 8 de juny, 21h 

Vius sol o comparteixes pis? 
en la situació de tindre-ho tot 

fet un desgavell? De dinar quasi cada dia 
Segur que sí, com els 

nostres protagonistes, per aquesta raó 
contracten un majordom, però... les coses mai 
surten ben bé com es planegen...      

CET TEATRECET TEATRECET TEATRECET TEATRE    

INSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpiaINSANI INSANUM de creació pròpia    
Dimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21hDimecres 10 de juny, 21h    

En plena Edat Mitjana, en un manicomi 
dirigit per un clergue de molt renom, comencen a haver 
aldarulls causats per diferents intents de fuga. 

LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)LA FAIXSULA (LA FAIXA SUADA DE L’ÀVIA)    

    de de de de creació col·lectivacreació col·lectivacreació col·lectivacreació col·lectiva    
Dimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21hDimarts 16 de juny, 21h   

terror 

Temps enrere, en un regne 
llunyà, té lloc una epidèmia que està 
acabant amb la seva població. Per tal de 

se de tant funest destí, el seus 
sobirans decideixen tancar-se en una 
fortalesa juntament amb les persones 
més influents d'aquelles terres, 
realitzant balls, festes i 
malbarataments. El que no sap aquest 
excèntric jove és que la mort no 
acostuma a fer presoners. 

Presenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGEPresenta: THE BACKSTAGE 

MARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectivaMARRECS, de creació col·lectiva    
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EL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓSEL MAJORDOM TRUCA DOS COPS d’adaptació d’ANNA MARIA MILLÀS i MASCARÓS    



 

 

Dilluns 22Dilluns 22Dilluns 22Dilluns 22    de juny, 21hde juny, 21hde juny, 21hde juny, 21h
Gènere: Gènere: Gènere: Gènere: Comèdia  
Llengua: Llengua: Llengua: Llengua: català    
Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: Breu sinopsi: CRIATURES son un plegat 
dee diàlegs i monòlegs deslligats que 
parlen de les relacions personals, 
pares i mares, entre 
Les seves inquietuds i neguits. El perquè i 
voler saber dels fills.
reflexions de la vida quotidiana
Previsió de durada: Previsió de durada: Previsió de durada: Previsió de durada: 1h 15’
Presenta:Presenta:Presenta:Presenta:    L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL 
CATLLARCATLLARCATLLARCATLLAR    
    

 

 
 

DURANT LA MOSTRADURANT LA MOSTRADURANT LA MOSTRADURANT LA MOSTRA    

FÒRUM TEATRE JOVEFÒRUM TEATRE JOVEFÒRUM TEATRE JOVEFÒRUM TEATRE JOVE    

 A l’acabar l’espectacle de les companyies de la Mostra de Teatre Jove es podrà 
 conversar amb els membres de la companyia al Bar del Teatre.
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de juny, 21hde juny, 21hde juny, 21hde juny, 21h    

CRIATURES son un plegat 
dee diàlegs i monòlegs deslligats que 
parlen de les relacions personals,  entre 
pares i mares, entre progenitors i fills. 
Les seves inquietuds i neguits. El perquè i 
voler saber dels fills. Preguntes i 
reflexions de la vida quotidiana 

1h 15’ 
L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL L’ENRAMADA JUVENIL DEL 

A l’acabar l’espectacle de les companyies de la Mostra de Teatre Jove es podrà 
conversar amb els membres de la companyia al Bar del Teatre. 
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A l’acabar l’espectacle de les companyies de la Mostra de Teatre Jove es podrà 
 



 

 

 

5555....----    INFORMINFORMINFORMINFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 

LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015

CET TeatreCET TeatreCET TeatreCET Teatre    

 

CET_Teatre continua el seu camí. Més enllà de cadascú de nosaltres, amb molta 
il·lusió i convenciment, per ser el centre educatiu que representem.
Volem fer pinya i engegar 
Volem donar el que som i acceptar el que ens ofereixen. Volem crear plegats.

I aquesta ha de ser una experiència d’ensenyança 
nostre grup serà un vaivé de joves
experiència professionalitzadora.
Esperem que es consolidi amb el temps i tots els que n’anirem formant part arribem a 
sentir-nos-hi identificats. 

    

L’enramada juvenilL’enramada juvenilL’enramada juvenilL’enramada juvenil    

L’Enramada Juvenil es va crear fa mes o menys tres anys com a segona generació del 
grup de teatre l’Enramada del Catllar. En conmemoració del bicentenari de les festes 
de Sant Nicaset, es va demanar una col.laboració al grup de teatre. El Ferran Novell, 
President de l’Enramada del Catllar, va escriure un text i un grup d’amics del poble el 
van representar: “El dia dels fets”. L’èxit va ser tan gran que els joves van decidir 
continuar l’aventura. L’any passat vam presentar la comedia “Adrià, un torero català” 
que també va agradar molt i que ara presentem a la mostra de teatre jove de 
Tarragona. 

 En l’actual obra hi actuen Pol Puig, Marc Novell, Marc Alvarez, Patricia Virgili, Eduard 
Osta, Marc Puig, Miriam Corominas, Sara Isla, Joana Borras.
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ACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIAACIÓ COMPLEMENTÀRIA    

LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015LES COMPANYIES DE LA MOSTRA 2015    

CET_Teatre continua el seu camí. Més enllà de cadascú de nosaltres, amb molta 
il·lusió i convenciment, per ser el centre educatiu que representem. 
Volem fer pinya i engegar projectes compartits, que involucrin professors i alumnes. 
Volem donar el que som i acceptar el que ens ofereixen. Volem crear plegats.

I aquesta ha de ser una experiència d’ensenyança – aprenentatge fora de les aules. El 
nostre grup serà un vaivé de joves en formació. Per la majoria d’ells, la primera 
experiència professionalitzadora.  Però, per a tots en general, un gran repte personal. 
Esperem que es consolidi amb el temps i tots els que n’anirem formant part arribem a 

 

L’Enramada Juvenil es va crear fa mes o menys tres anys com a segona generació del 
nramada del Catllar. En conmemoració del bicentenari de les festes 

de Sant Nicaset, es va demanar una col.laboració al grup de teatre. El Ferran Novell, 
President de l’Enramada del Catllar, va escriure un text i un grup d’amics del poble el 

: “El dia dels fets”. L’èxit va ser tan gran que els joves van decidir 
continuar l’aventura. L’any passat vam presentar la comedia “Adrià, un torero català” 
que també va agradar molt i que ara presentem a la mostra de teatre jove de 

obra hi actuen Pol Puig, Marc Novell, Marc Alvarez, Patricia Virgili, Eduard 
Osta, Marc Puig, Miriam Corominas, Sara Isla, Joana Borras. 
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CET_Teatre continua el seu camí. Més enllà de cadascú de nosaltres, amb molta 

projectes compartits, que involucrin professors i alumnes. 
Volem donar el que som i acceptar el que ens ofereixen. Volem crear plegats. 

aprenentatge fora de les aules. El 
en formació. Per la majoria d’ells, la primera 

Però, per a tots en general, un gran repte personal. 
Esperem que es consolidi amb el temps i tots els que n’anirem formant part arribem a 

L’Enramada Juvenil es va crear fa mes o menys tres anys com a segona generació del 
nramada del Catllar. En conmemoració del bicentenari de les festes 

de Sant Nicaset, es va demanar una col.laboració al grup de teatre. El Ferran Novell, 
President de l’Enramada del Catllar, va escriure un text i un grup d’amics del poble el 

: “El dia dels fets”. L’èxit va ser tan gran que els joves van decidir 
continuar l’aventura. L’any passat vam presentar la comedia “Adrià, un torero català” 
que també va agradar molt i que ara presentem a la mostra de teatre jove de 

obra hi actuen Pol Puig, Marc Novell, Marc Alvarez, Patricia Virgili, Eduard 



 

 

 

The Backstage TeatreThe Backstage TeatreThe Backstage TeatreThe Backstage Teatre    

El grup The Backstage es va formar a finals de setembre de l’any passat. Tot va 
començar a partir d’un grup d’amics que ja havien fet teatre junts abans, Andrea Vera 
 els va proposar una idea per una obra i va ser amb això que van decidir formar un grup 
i provar a presentar-se a la Mostra de Teatre Jove, en la que ja havien participat amb 
anterioritat.  

Al principi només eren quatre integrants, tres actors: Manel Franquet, Laura 
Guinovart, Pablo Nogueras i Nara París sota les indicacions de la seva directora i 
també actriu, Andrea Vera. Aquí va començar el procés creatiu i les idees per l’obra, 
sense saber que al poc temps haurien d’afegir dos personatges més a trama, Fernando 
Amador y Sílvia Soler, que tot i no haver treballat abans amb ells es van integrar al 
grup amb gran facilitat.  

A partir de la imaginació de tots i de moltes sessions d’imp
final, una creació pròpia que presenten sota el nom de “Music is the answer”, una 
comèdia musical que tracta de demostrar que amb música gairebé tot és possible.

 

(H)istrionis(H)istrionis(H)istrionis(H)istrionis    

"(H)ISTRIONIS és una companyia de teatre nascuda a Ta
Bevent de l’herència romana, tant natural a la ciutat, el grup va ser anomenat 
histrionis en honor a aquest passat històric. Està format per un equip jove que prové, 
en la seva majoria, de la tradició teatral de l’institut Antoni d
descarta cap gènere ni forma teatral, tot i que està més aviat lligat a una forma 
clàssica de dramatúrgia. 

Els membres del grup són els actors i actrius Laura Ballesteros Gómez, Fran Bertran 
Cobo, Arnau Fà Lladó, Elisabet Font 
Vanesa Ureta González i el director i autor de l’obra d’enguany Jorge Pérez de la 
Torre. A més a més dels joves que formen l’equip artístic, la companyia es caracteritza 
per un equip tècnic també jove, com 
Morro, l’escenògrafa Júlia Garcia Baucells i el tècnic de llums i so Aleix Arbonès 
Castellví. Com a excepció, forma part de la jove companyia l’experimentada costurera 
Maria dels Àngels Montoliu, reconeguda p
Tarragona. 

La primera aparició del grup
Andrés Estellés al claustre del Seminari de Tarragona, amb la representació d’un 
recull de poemes de l’autor. Des d’ençà, 
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El grup The Backstage es va formar a finals de setembre de l’any passat. Tot va 
rtir d’un grup d’amics que ja havien fet teatre junts abans, Andrea Vera 

els va proposar una idea per una obra i va ser amb això que van decidir formar un grup 
se a la Mostra de Teatre Jove, en la que ja havien participat amb 

Al principi només eren quatre integrants, tres actors: Manel Franquet, Laura 
Guinovart, Pablo Nogueras i Nara París sota les indicacions de la seva directora i 
també actriu, Andrea Vera. Aquí va començar el procés creatiu i les idees per l’obra, 
sense saber que al poc temps haurien d’afegir dos personatges més a trama, Fernando 
Amador y Sílvia Soler, que tot i no haver treballat abans amb ells es van integrar al 

A partir de la imaginació de tots i de moltes sessions d’improvisació ha sorgit l’obra 
final, una creació pròpia que presenten sota el nom de “Music is the answer”, una 
comèdia musical que tracta de demostrar que amb música gairebé tot és possible.

"(H)ISTRIONIS és una companyia de teatre nascuda a Tarragona el maig de 2013. 
Bevent de l’herència romana, tant natural a la ciutat, el grup va ser anomenat 

en honor a aquest passat històric. Està format per un equip jove que prové, 
en la seva majoria, de la tradició teatral de l’institut Antoni de Martí i Franquès. No 
descarta cap gènere ni forma teatral, tot i que està més aviat lligat a una forma 

Els membres del grup són els actors i actrius Laura Ballesteros Gómez, Fran Bertran 
Cobo, Arnau Fà Lladó, Elisabet Font Monegal, Maria Parreu Montané, Èric Pujol Pedrol, 
Vanesa Ureta González i el director i autor de l’obra d’enguany Jorge Pérez de la 
Torre. A més a més dels joves que formen l’equip artístic, la companyia es caracteritza 
per un equip tècnic també jove, com són la seva maquilladora i perruquera Aina Fort 
Morro, l’escenògrafa Júlia Garcia Baucells i el tècnic de llums i so Aleix Arbonès 
Castellví. Com a excepció, forma part de la jove companyia l’experimentada costurera 
Maria dels Àngels Montoliu, reconeguda per la seva tasca a l’Esbart Dansaire de 

La primera aparició del grup  fou a l’octubre del 2013 durant l'homenatge a Vicent 
Andrés Estellés al claustre del Seminari de Tarragona, amb la representació d’un 
recull de poemes de l’autor. Des d’ençà, la companyia ha participat en diferents actes 
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El grup The Backstage es va formar a finals de setembre de l’any passat. Tot va 
rtir d’un grup d’amics que ja havien fet teatre junts abans, Andrea Vera 

els va proposar una idea per una obra i va ser amb això que van decidir formar un grup 
se a la Mostra de Teatre Jove, en la que ja havien participat amb 

Al principi només eren quatre integrants, tres actors: Manel Franquet, Laura 
Guinovart, Pablo Nogueras i Nara París sota les indicacions de la seva directora i 
també actriu, Andrea Vera. Aquí va començar el procés creatiu i les idees per l’obra, 
sense saber que al poc temps haurien d’afegir dos personatges més a trama, Fernando 
Amador y Sílvia Soler, que tot i no haver treballat abans amb ells es van integrar al 

rovisació ha sorgit l’obra 
final, una creació pròpia que presenten sota el nom de “Music is the answer”, una 
comèdia musical que tracta de demostrar que amb música gairebé tot és possible. 

rragona el maig de 2013. 
Bevent de l’herència romana, tant natural a la ciutat, el grup va ser anomenat 

en honor a aquest passat històric. Està format per un equip jove que prové, 
e Martí i Franquès. No 

descarta cap gènere ni forma teatral, tot i que està més aviat lligat a una forma 

Els membres del grup són els actors i actrius Laura Ballesteros Gómez, Fran Bertran 
Monegal, Maria Parreu Montané, Èric Pujol Pedrol, 

Vanesa Ureta González i el director i autor de l’obra d’enguany Jorge Pérez de la 
Torre. A més a més dels joves que formen l’equip artístic, la companyia es caracteritza 

són la seva maquilladora i perruquera Aina Fort 
Morro, l’escenògrafa Júlia Garcia Baucells i el tècnic de llums i so Aleix Arbonès 
Castellví. Com a excepció, forma part de la jove companyia l’experimentada costurera 

er la seva tasca a l’Esbart Dansaire de 

fou a l’octubre del 2013 durant l'homenatge a Vicent 
Andrés Estellés al claustre del Seminari de Tarragona, amb la representació d’un 

la companyia ha participat en diferents actes 



 

 

culturals, el més recent dels quals va ser l’espectacle central de l’Aquelarre 
Medieval de Tarragona celebrat el febrer a la Plaça de les Cols, on (H)istrionis Teatre 
va dirigir prop de quaranta actors i actriu
públic i un gran ressò mediàtic."

La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)

La Faixsula neix pels voltants del novembre de 2013 de la mà d'uns quants ex
de l'aula de teatre de la URV que, havent creat una petita
principiants, decideixen formar un grup independent per tal de seguir en el món del 
teatre junts. Amb un total de 14 membres, tots ells estudiants molt diferents entre 
si, la Faixsula esdevé un grup que, si bé encara no ha tingut temps d'
experiència, parteix des de la il·lusió i les ganes d'aportar la seva pròpia identitat al 
teatre.    

    

Jove TorralbatJove TorralbatJove TorralbatJove Torralbateatre (secció jove)eatre (secció jove)eatre (secció jove)eatre (secció jove)

L’associació Teatral Mestre Torralba (TorralbaTeatre) neix
l’experiència d’un conegut mestre tarragoní que 
envers un nou projecte escènic que vol fer del nostre temps lliure , un divertiment i un 
pur teatre. Activitat  teatral en una doble vessant
secció jove de l’altra, que des del centre cívic de Torreforta està engrescant el jovent 
dels barris de ponent. 

    

la xiuxiueigla xiuxiueigla xiuxiueigla xiuxiueig 
 

La Xiuxiueig va començar com un projecte de tres amics amants del teatre que ens vam 
reunir a la idea de crear una sèrie pel simple fet del plaer d’actuar, dirigir i escriure 
(en cap moment vam tenir intenció de penjar
per a veure els tres (i únics de cmoment) episodis de la sèrie vam tenir la idea de 
preparar una obra de teatre versionant la famosa obra de Tracy Letts: Agost. Després 
d’escriure els guions i trobar tota la plantilla d’actors vam començar a trobar
cada divendres a l’Espai Jove Kesse per assajar. Tot i que hem tingut certes dificultats 
i conflictes interns sempre hem sabut trobar la motivació per a continuar amb el 
projecte. La nostra intenció és fer gaudir i divertir
direcció i altres feines del teatre.
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culturals, el més recent dels quals va ser l’espectacle central de l’Aquelarre 
Medieval de Tarragona celebrat el febrer a la Plaça de les Cols, on (H)istrionis Teatre 
va dirigir prop de quaranta actors i actrius de la ciutat obtenint l’acceptació del 
públic i un gran ressò mediàtic." 

La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)La Faixula (La faixa suada de l’àvia)    

La Faixsula neix pels voltants del novembre de 2013 de la mà d'uns quants ex
de l'aula de teatre de la URV que, havent creat una petita família d'actors 
principiants, decideixen formar un grup independent per tal de seguir en el món del 
teatre junts. Amb un total de 14 membres, tots ells estudiants molt diferents entre 
si, la Faixsula esdevé un grup que, si bé encara no ha tingut temps d'
experiència, parteix des de la il·lusió i les ganes d'aportar la seva pròpia identitat al 

eatre (secció jove)eatre (secció jove)eatre (secció jove)eatre (secció jove)    

L’associació Teatral Mestre Torralba (TorralbaTeatre) neix  a l’any 2012 com a fruit de 
l’experiència d’un conegut mestre tarragoní que  dirigeix a un bon grapat d’aficionats 
envers un nou projecte escènic que vol fer del nostre temps lliure , un divertiment i un 

teatral en una doble vessant d’adults d’una banda i aquesta 
secció jove de l’altra, que des del centre cívic de Torreforta està engrescant el jovent 

La Xiuxiueig va començar com un projecte de tres amics amants del teatre que ens vam 
idea de crear una sèrie pel simple fet del plaer d’actuar, dirigir i escriure 

(en cap moment vam tenir intenció de penjar-la a la xarxa). Més tarda, en una trobada 
(i únics de cmoment) episodis de la sèrie vam tenir la idea de 

una obra de teatre versionant la famosa obra de Tracy Letts: Agost. Després 
d’escriure els guions i trobar tota la plantilla d’actors vam començar a trobar
cada divendres a l’Espai Jove Kesse per assajar. Tot i que hem tingut certes dificultats 

lictes interns sempre hem sabut trobar la motivació per a continuar amb el 
projecte. La nostra intenció és fer gaudir i divertir-nos tot fent interpretació, 
direcció i altres feines del teatre. 
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culturals, el més recent dels quals va ser l’espectacle central de l’Aquelarre 
Medieval de Tarragona celebrat el febrer a la Plaça de les Cols, on (H)istrionis Teatre 

s de la ciutat obtenint l’acceptació del 

La Faixsula neix pels voltants del novembre de 2013 de la mà d'uns quants ex-alumnes 
família d'actors 

principiants, decideixen formar un grup independent per tal de seguir en el món del 
teatre junts. Amb un total de 14 membres, tots ells estudiants molt diferents entre 
si, la Faixsula esdevé un grup que, si bé encara no ha tingut temps d'acumular 
experiència, parteix des de la il·lusió i les ganes d'aportar la seva pròpia identitat al 

a l’any 2012 com a fruit de 
dirigeix a un bon grapat d’aficionats 

envers un nou projecte escènic que vol fer del nostre temps lliure , un divertiment i un 
d’adults d’una banda i aquesta 

secció jove de l’altra, que des del centre cívic de Torreforta està engrescant el jovent 

La Xiuxiueig va començar com un projecte de tres amics amants del teatre que ens vam 
idea de crear una sèrie pel simple fet del plaer d’actuar, dirigir i escriure 

la a la xarxa). Més tarda, en una trobada 
(i únics de cmoment) episodis de la sèrie vam tenir la idea de 

una obra de teatre versionant la famosa obra de Tracy Letts: Agost. Després 
d’escriure els guions i trobar tota la plantilla d’actors vam començar a trobar-nos 
cada divendres a l’Espai Jove Kesse per assajar. Tot i que hem tingut certes dificultats 

lictes interns sempre hem sabut trobar la motivació per a continuar amb el 
nos tot fent interpretació, 



 

 

Grup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat Cor

El taller de Teatre del col·legi Sagrat Cor, va néixer al 1994 després d’una trobada 
d’alumnes amb inquietuds teatrals. Conjuntament amb la direcció i l’associació de 
pares d’alumnes del col·legi proposen la creació d’una secció de teatre que 
s’anomenarà “Taller de teatre”.
obres còmiques, o altres espectacles de més entitat dramàtica com "El Diari d'Anna 
Frank" o "Ara que Tot segueix Quiet". Després d'un temps d'inactivitat, fa quatre anys, 
la secció reneix amb el nom d'Aula de Teatre del Col·legi Sagrat Cor, sota la batuta de 
Marc Chornet que instaura la idea de creació col·lectiva com a metodologia de treball.

    

Scenicum CiaScenicum CiaScenicum CiaScenicum Cia    

Un grup de teatre jove, format per alumnes de l'escola de teatre del Centre de 
Lectura de Reus, que l’estiu del 2003 va començar  a moure's pels escenaris.

El primer treball va ser una adaptació de l'obra de Reginald Rose
pietat" que, amb la ajuda dels professors de teatre es va
raonable". 

La segona obra va ser "Després de la pluja", una adaptació de l'obra de Sergi Belbel. 

El tercer projecte que es va
vesteixis per sopar”, una obra plena de diversió i embolics. 

Següents representacions: 
ser Frank” d’Òscar Wilde, estrenada el mes de maig de 2007 al Teatre Metropol de 
Tarragona dins de la Mo
encantades”. Al 2009, “Un 
teva dona m’enganya”. 

L’any 2010 el grup de teatre es va constituir
Teatral Scenicum Cia. 

L’any 2012 ens van convidar 
referències de Laurent Baffie i altres aportacions de caràcter propi. 

El teatre és la seva afecció comuna; e
agrada pujar a l'escenari a donar el millor de 

L'any 2013 vam fer 10 anys com a 
raonable" a la Mostra de Teatre
Enguany, ens aventurem a la creació pròpia i representarem "Singuels" una comèdia 
d'embolics, malentesos i molt d'humor ambientada en la c
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Grup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat CorGrup de teatre del Col·legi Sagrat Cor    

El taller de Teatre del col·legi Sagrat Cor, va néixer al 1994 després d’una trobada 
d’alumnes amb inquietuds teatrals. Conjuntament amb la direcció i l’associació de 
pares d’alumnes del col·legi proposen la creació d’una secció de teatre que 

Taller de teatre”. Durant aquesta primera etapa es representen diverses 
obres còmiques, o altres espectacles de més entitat dramàtica com "El Diari d'Anna 
Frank" o "Ara que Tot segueix Quiet". Després d'un temps d'inactivitat, fa quatre anys, 

eix amb el nom d'Aula de Teatre del Col·legi Sagrat Cor, sota la batuta de 
Marc Chornet que instaura la idea de creació col·lectiva com a metodologia de treball.

Un grup de teatre jove, format per alumnes de l'escola de teatre del Centre de 
Lectura de Reus, que l’estiu del 2003 va començar  a moure's pels escenaris.

El primer treball va ser una adaptació de l'obra de Reginald Rose "Dotze homes sense 
pietat" que, amb la ajuda dels professors de teatre es va convertir en "Un dubte 

"Després de la pluja", una adaptació de l'obra de Sergi Belbel. 

va portar a terme fou la comèdia de Marc Camoletti “No et 
una obra plena de diversió i embolics.  

 adaptació de Jaume Melendres de l’obra “La 
ser Frank” d’Òscar Wilde, estrenada el mes de maig de 2007 al Teatre Metropol de 
Tarragona dins de la Mostra de Teatre Jove. Al 2008,  representació 

 fanàtic del Barça” i al 2011 fou el moment per l’obra

L’any 2010 el grup de teatre es va constituir com a associació cultural. Associació 

L’any 2012 ens van convidar a la “La Teràpia del Dr.Morris”, amb influències i 
ferències de Laurent Baffie i altres aportacions de caràcter propi.  

El teatre és la seva afecció comuna; es motiven pels nervis abans de començar i el
agrada pujar a l'escenari a donar el millor de sí mateixos.  

L'any 2013 vam fer 10 anys com a companyia i vam tornar a representar "Un dubte 
raonable" a la Mostra de Teatre Jove en homenatge als nostres inicis. 
Enguany, ens aventurem a la creació pròpia i representarem "Singuels" una comèdia 
d'embolics, malentesos i molt d'humor ambientada en la crisi de parella.
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El taller de Teatre del col·legi Sagrat Cor, va néixer al 1994 després d’una trobada 
d’alumnes amb inquietuds teatrals. Conjuntament amb la direcció i l’associació de 
pares d’alumnes del col·legi proposen la creació d’una secció de teatre que 

Durant aquesta primera etapa es representen diverses 
obres còmiques, o altres espectacles de més entitat dramàtica com "El Diari d'Anna 
Frank" o "Ara que Tot segueix Quiet". Després d'un temps d'inactivitat, fa quatre anys, 

eix amb el nom d'Aula de Teatre del Col·legi Sagrat Cor, sota la batuta de 
Marc Chornet que instaura la idea de creació col·lectiva com a metodologia de treball. 

Un grup de teatre jove, format per alumnes de l'escola de teatre del Centre de 
Lectura de Reus, que l’estiu del 2003 va començar  a moure's pels escenaris. 

"Dotze homes sense 
convertir en "Un dubte 

"Després de la pluja", una adaptació de l'obra de Sergi Belbel.  

la comèdia de Marc Camoletti “No et 

daptació de Jaume Melendres de l’obra “La importància de 
ser Frank” d’Òscar Wilde, estrenada el mes de maig de 2007 al Teatre Metropol de 

stra de Teatre Jove. Al 2008,  representació  d’“Aigües 
Barça” i al 2011 fou el moment per l’obra “La 

com a associació cultural. Associació 

a la “La Teràpia del Dr.Morris”, amb influències i 
 

ls nervis abans de començar i els hi 

i vam tornar a representar "Un dubte 
en homenatge als nostres inicis.  

Enguany, ens aventurem a la creació pròpia i representarem "Singuels" una comèdia 
risi de parella. 



 

 

Grup de Teatre LestonnacGrup de Teatre LestonnacGrup de Teatre LestonnacGrup de Teatre Lestonnac

El grup de teatre va sorgir degut a la convocat
Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, va notificar sobre la Mostra de Teatre Jove
Hi participen des de la seva 

La composició del grup és diferent cada any, ja que són alumnes de l'es
de Batxillerat. Així que cada any assumeixen el repte de realitzar una obra de teatre 
la qual realitzen ells íntegrament
totes les fases del procés de creació de l’obra: 
vestuari, maquillatge. 

 

TornavísTornavísTornavísTornavís    TeatreTeatreTeatreTeatre 

Tornavís Teatre és un grup de teatre jove i amateur resident a Tarragon
néixer d'un grup de nois i noies el setembre de l’any 2009 que, en acabar els seus 
estudis de secundària a l'INS
deixar el grup de teatre de l'institut, Vis de Vanadi, però que tenien ganes de 
fent teatre, i el volien seguir fent junts com ho havien fet fins ara.

Crear aquest grup de teatre, doncs, va ser una solució que satisfeia les necessitats, 
però que en cap moment pretenia esdevenir el que ha acabat sent al cap de sis anys: un 
dels grups de teatre jove més actius de Tarragona.
amb aquestes paraules, un grup de teatre d'aquestes característiques, i amb sis anys 
d'experiència, però així ho avalen les més de 50 accions que ha realitzat el grup des 
del 2009 fins ara. I és que, lluny de fer tan sols una sola funció de text dins la 
coneguda "Mostra de Teatre Jove" (com era la intenció inicial del grup), 

Tornavís Teatre realitza desenes de col·laboracions en actes que realitzen altres 
entitats, mitjançant petites intervencions de teatre de carrer, tant és així, que molta 
de la gent que segueix, sol definir el grup com una companyia de teatre de carrer 
crítica i compromesa amb el teixit cultural de Tarragona.

Actualment el grup està format per 17
companys de fa molts anys, això facilita la presa de decisions de l’equip, i el treball 
en grup. Segurament aquesta és la clau que ha permès a Tornavís Teatre, celebrar 
l'any passat el 5è aniversari i continuar fent t
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Grup de Teatre LestonnacGrup de Teatre LestonnacGrup de Teatre LestonnacGrup de Teatre Lestonnac----L’L’L’L’EEEEnsenyançansenyançansenyançansenyança    

El grup de teatre va sorgir degut a la convocatòria que, al seu dia, la Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, va notificar sobre la Mostra de Teatre Jove

des de la seva creació, ara fa dinou anys i mai hi han estat absents.

grup és diferent cada any, ja que són alumnes de l'es
ixí que cada any assumeixen el repte de realitzar una obra de teatre 

íntegrament amb l’ajuda dels educadors, compartint en global 
totes les fases del procés de creació de l’obra: attrezzo, escenografia

Tornavís Teatre és un grup de teatre jove i amateur resident a Tarragon
néixer d'un grup de nois i noies el setembre de l’any 2009 que, en acabar els seus 
estudis de secundària a l'INS Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, havien de 
deixar el grup de teatre de l'institut, Vis de Vanadi, però que tenien ganes de 
fent teatre, i el volien seguir fent junts com ho havien fet fins ara.  

Crear aquest grup de teatre, doncs, va ser una solució que satisfeia les necessitats, 
però que en cap moment pretenia esdevenir el que ha acabat sent al cap de sis anys: un 

grups de teatre jove més actius de Tarragona. Sembla molt pretensiós qualificar 
amb aquestes paraules, un grup de teatre d'aquestes característiques, i amb sis anys 
d'experiència, però així ho avalen les més de 50 accions que ha realitzat el grup des 

2009 fins ara. I és que, lluny de fer tan sols una sola funció de text dins la 
coneguda "Mostra de Teatre Jove" (com era la intenció inicial del grup), 

Tornavís Teatre realitza desenes de col·laboracions en actes que realitzen altres 
petites intervencions de teatre de carrer, tant és així, que molta 

de la gent que segueix, sol definir el grup com una companyia de teatre de carrer 
crítica i compromesa amb el teixit cultural de Tarragona.  

Actualment el grup està format per 17 integrants. Tots ells són abans que res, amics i 
companys de fa molts anys, això facilita la presa de decisions de l’equip, i el treball 
en grup. Segurament aquesta és la clau que ha permès a Tornavís Teatre, celebrar 
l'any passat el 5è aniversari i continuar fent teatre. 

MOSTRA DE TEATRE JOVE 2015 
Servei Municipal de Joventut i Cooperació 

 

15 

òria que, al seu dia, la Conselleria de 
Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, va notificar sobre la Mostra de Teatre Jove. 

, ara fa dinou anys i mai hi han estat absents.  

grup és diferent cada any, ja que són alumnes de l'escola que fan 1r. 
ixí que cada any assumeixen el repte de realitzar una obra de teatre 

compartint en global 
escenografia, llum i so, 

Tornavís Teatre és un grup de teatre jove i amateur resident a Tarragona, que va 
néixer d'un grup de nois i noies el setembre de l’any 2009 que, en acabar els seus 

Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, havien de 
deixar el grup de teatre de l'institut, Vis de Vanadi, però que tenien ganes de seguir 

Crear aquest grup de teatre, doncs, va ser una solució que satisfeia les necessitats, 
però que en cap moment pretenia esdevenir el que ha acabat sent al cap de sis anys: un 

Sembla molt pretensiós qualificar 
amb aquestes paraules, un grup de teatre d'aquestes característiques, i amb sis anys 
d'experiència, però així ho avalen les més de 50 accions que ha realitzat el grup des 

2009 fins ara. I és que, lluny de fer tan sols una sola funció de text dins la 
coneguda "Mostra de Teatre Jove" (com era la intenció inicial del grup),  

Tornavís Teatre realitza desenes de col·laboracions en actes que realitzen altres 
petites intervencions de teatre de carrer, tant és així, que molta 

de la gent que segueix, sol definir el grup com una companyia de teatre de carrer 

. Tots ells són abans que res, amics i 
companys de fa molts anys, això facilita la presa de decisions de l’equip, i el treball 
en grup. Segurament aquesta és la clau que ha permès a Tornavís Teatre, celebrar 



 

 

Grup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de Vanadi

El Grup de Teatre “Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi”
primera obra l’abril del 1985. Porta, doncs, 30 anys fent teatre.
 
El Grup està format per nois i noies de l’INS
entre 12 i 18 anys. 
 
Cada any estrena tres obres amb els més grans i dos muntatges teatrals amb els més 
petits: espectacles diversos que van des de les obres de text, a les creacions 
col·lectives i a les obres de cre
 
És l’impulsor de la Mostra de Teatre Jove
aquesta última ara ja desapareguda.
 
Ha col·laborat en la posada en marxa de nous projectes, com ara CaixaEscena” i el 
“Laboratori del CAER”. 
 
Ha rebut premis diversos tant d’Ensenyament com del teatre per a joves.
 

Grup de Teatre Seven6Grup de Teatre Seven6Grup de Teatre Seven6Grup de Teatre Seven6 

Seven6 és va crear l'any 2008. Als seus inicis, la companyia va participar en diversos 
actes literaris com la performance “Talking Heads” o la performance de
del libre Eròtica Mix de Pep Blay. Més tard
gairebé sense previ avís, fins arribar a construir el que són
fet rodar els muntatges Cuadros de amor y humor al fresco
Santos, una comèdia de la quotidianitat,
l'experimentació, amb textos de Lorca i Angélica Liddell. També han deixat la seva 
empremta en celebracions com el Dia Internacional de la Dona, amb una performance a 
partir de poemes de Maria Mercè Marçal i Agustín Gutiérrez.
moltes ganes a un nou repte: el text E. R., de Benet i Jornet.

La filosofia de Seven6 es basa en portar el teatre a tot arreu: "si tu no vas al teatre, 
el teatre vindrà a tu". Una c
particulars fins al Centre Penitenciari de Tarragona, passant per instituts, bars
descomptat, teatres. Seven6 pretèn explorar les múltiples formes i colors que pot 
adoptar el teatre, sempre des de
intuïtiu. La companyia vol
identificacions, però sobretot, en la mesura del possible,
lo pensar i sentir. 

MOSTRA DE TEATRE
Servei Municipal de Joventut i Cooperació

Grup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de VanadiGrup de Teatre Vis de Vanadi    

“Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi”“Vis de Vanadi” va néixer l’octubre del 1984 i estrenà la seva 
primera obra l’abril del 1985. Porta, doncs, 30 anys fent teatre. 

El Grup està format per nois i noies de l’INS “Antoni de Martí i Franquès” que tenen 

Cada any estrena tres obres amb els més grans i dos muntatges teatrals amb els més 
petits: espectacles diversos que van des de les obres de text, a les creacions 
col·lectives i a les obres de creació pròpia. 

Mostra de Teatre Jove i de la Mostra d’Espectacles de carrer
aquesta última ara ja desapareguda. 

Ha col·laborat en la posada en marxa de nous projectes, com ara CaixaEscena” i el 

diversos tant d’Ensenyament com del teatre per a joves.

2008. Als seus inicis, la companyia va participar en diversos 
actes literaris com la performance “Talking Heads” o la performance de

de Pep Blay. Més tard s’hi sumà la representació als escenaris, 
gairebé sense previ avís, fins arribar a construir el que són ara. Des d'aleshores han 

Cuadros de amor y humor al fresco, de José Luis Alonso de 
s, una comèdia de la quotidianitat, i El fraude de mi generación

l'experimentació, amb textos de Lorca i Angélica Liddell. També han deixat la seva 
empremta en celebracions com el Dia Internacional de la Dona, amb una performance a 

Maria Mercè Marçal i Agustín Gutiérrez. Enguany s'enfronten amb 
a un nou repte: el text E. R., de Benet i Jornet. 

La filosofia de Seven6 es basa en portar el teatre a tot arreu: "si tu no vas al teatre, 
el teatre vindrà a tu". Una convicció que ha portat la companyia des de les cases 
particulars fins al Centre Penitenciari de Tarragona, passant per instituts, bars

Seven6 pretèn explorar les múltiples formes i colors que pot 
adoptar el teatre, sempre des de la humilitat d'un treball, en gran part,

companyia vol donar a l'espectador reflexió i potser algunes 
identificacions, però sobretot, en la mesura del possible, no deixar-lo indiferent;
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va néixer l’octubre del 1984 i estrenà la seva 

“Antoni de Martí i Franquès” que tenen 

Cada any estrena tres obres amb els més grans i dos muntatges teatrals amb els més 
petits: espectacles diversos que van des de les obres de text, a les creacions 

Mostra d’Espectacles de carrer, 

Ha col·laborat en la posada en marxa de nous projectes, com ara CaixaEscena” i el 

diversos tant d’Ensenyament com del teatre per a joves. 

2008. Als seus inicis, la companyia va participar en diversos 
actes literaris com la performance “Talking Heads” o la performance de presentació 

s’hi sumà la representació als escenaris, 
ara. Des d'aleshores han 
, de José Luis Alonso de 

El fraude de mi generación, més propera a 
l'experimentació, amb textos de Lorca i Angélica Liddell. També han deixat la seva 
empremta en celebracions com el Dia Internacional de la Dona, amb una performance a 

Enguany s'enfronten amb 

La filosofia de Seven6 es basa en portar el teatre a tot arreu: "si tu no vas al teatre, 
onvicció que ha portat la companyia des de les cases 

particulars fins al Centre Penitenciari de Tarragona, passant per instituts, bars i, per 
Seven6 pretèn explorar les múltiples formes i colors que pot 

la humilitat d'un treball, en gran part, autodidacta i 
reflexió i potser algunes 

lo indiferent; fer-



 

 

 

5555....----    INFORMINFORMINFORMINFORMACIÓ i ACIÓ i ACIÓ i ACIÓ i SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS

    

INFORMACIÓ I SERVEISINFORMACIÓ I SERVEISINFORMACIÓ I SERVEISINFORMACIÓ I SERVEIS    

Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. L’accés del públic al Teatre 
comença 30 minuts abans de l’hora d’inici de l’espectacle. Un cop iniciada l’actuació no es 
permetrà accedir al Teatre. No es permetrà obt
programades, ni fer fotografies o realitzar filmacions sense autorització expressa de 
l’Ajuntament. 
 
Es prega als espectadors que apaguin els telèfons mòbils o d’altres aparells que puguin 
emetre senyals acústics. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, 
sempre que la causa sigui imputable a raons alienes. És reservat el dret d’admissió.
    
Més informacióMés informacióMés informacióMés informació    
Ajuntament de Tarragona. Servei Municipal de Joventut i Cooperació
Rambla Nova, 59. Tel. 977 296 100; ext. 6524
www.tarragonajove.org 
    
Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795
*Accessibilitat: el Teatre Metropol (Rambla Nova) i l’Espai Jove “Kesse” (c/ Sant Antoni M
Claret) disposen d’accessos per a persones amb mobilitat reduïda.
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SERVEISSERVEISSERVEISSERVEIS    

Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. L’accés del públic al Teatre 
comença 30 minuts abans de l’hora d’inici de l’espectacle. 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 de 

Es prega als espectadors que apaguin els telèfons mòbils o d’altres aparells que puguin 
ics. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, 

sempre que la causa sigui imputable a raons alienes. És reservat el dret d’admissió.

Ajuntament de Tarragona. Servei Municipal de Joventut i Cooperació 
Tel. 977 296 100; ext. 6524 / 6522 

Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46; Tel. 977 244 795    
*Accessibilitat: el Teatre Metropol (Rambla Nova) i l’Espai Jove “Kesse” (c/ Sant Antoni M
Claret) disposen d’accessos per a persones amb mobilitat reduïda. 
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Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. L’accés del públic al Teatre 
comença 30 minuts abans de l’hora d’inici de l’espectacle. Un cop iniciada l’actuació no es 

enir enregistraments o gravacions de les obres 
programades, ni fer fotografies o realitzar filmacions sense autorització expressa de 

Es prega als espectadors que apaguin els telèfons mòbils o d’altres aparells que puguin 
ics. L’organització es reserva el dret de variar qualsevol programa, 

sempre que la causa sigui imputable a raons alienes. És reservat el dret d’admissió. 

*Accessibilitat: el Teatre Metropol (Rambla Nova) i l’Espai Jove “Kesse” (c/ Sant Antoni Maria 


