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DISSABTE 4 DE MARÇ  
Iniciació als palos del flamenc (didàctic) 
11.30 h, Estudi de Dansa Art i Flamenc (Moll de Costa, s/n)  
  
Coneix els palos bàsics del flamenc, aprèn a identificar-los i a saber les palmes que es 
toquen en cada cas (palmes, ritme i compàs). No cal experiència prèvia. 
  
Preu: 15 € (places limitades) 
Inscripcions: info@artiflamenc.com 
Organitza: Art i Flamenc 
 
DIUMENGE 5 DE MARÇ  
 

Juan Gómez, Chicuelo 
Caminos (música) 
Concert inaugural 
19 h, Teatre El Magatzem (c. 
Reding, 14) 
 
Caminos és el nou projecte 
del guitarrista Juan Gómez, 
Chicuelo. Fet de tangos, 
alegries, buleries i granaínes 
i amb una formació insòlita, 
obre nous camins sonors en 
el flamenc. El toc pur de 
Chicuelo, la delicada bateria 
de David Gómez i el virtuós 

violoncel de Martín Meléndez envolten el ball de Karen Lugo, que, alhora, projecta noves 
formes ballant sobre el xiuxiueig. Sense cante, caixó o palmells, el repertori de Caminos 
està fet d’històries amb ritmes flamencs. Des d’una cançó de bressol fins a un homenatge a 
Django Reinhardt, les alegries es transformen amb el violoncel de Meléndez i les buleries 
amb la bateria de Gómez. L’espectacle uneix frescor, força i art, i el transmet amb la 
mateixa naturalitat que la connexió que es produeix sobre l’escenari entre els quatre 
artistes. 
 
Fitxa artística 
Juan Gómez, Chicuelo: guitarra 
Karen Lugo: ball 
Martín Meléndez: violoncel 
David Gómez: bateria 
 
Preu: 10 € 
Venda d’entrades a partir del 8 de febrer: entrades.tarragona.cat i taquilles del teatre, una 
hora abans de l’inici de l’espectacle al mateix recinte 
Organitza: Ajuntament de Tarragona 
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DIMARTS 7 DE MARÇ 

 
  
Acompanyament al cante i 
conjunt de guitarres 
flamenques (música) 
16.30 h, Espai de Trobada (c. 
Riu Llobregat, 10 - Campclar)  
 
L’Escola Municipal de Música de 
Tarragona us convida a assistir 
a la classe “Acompanyament al 
cante i conjunt de guitarres 
flamenques”, on els alumnes 
aprendran a acompanyar els 
diferents palos del flamenc i 
prepararan un repertori per 
tocar en conjunt de guitarres. La 
classe serà impartida per Miquel 
Moreno i comptarà amb la 

col·laboració especial de la cantaora Lidia Giráldez. 
 
Accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament de l’espai 
Organitza: Escola Municipal de Música de Tarragona 
 
 

Classe oberta de ball 
flamenc (dansa) 
19.30 h, Estudi de Dansa Art 
i Flamenc (Moll de Costa, 
s/n) 
 
Una oportunitat per viure 
l’experiència de sentir el 
flamenc en un espai 
privilegiat de la nostra 
ciutat. Activitat dirigida al 
públic en general. No cal 
experiència prèvia. 
 
 

Preu: gratuït (places limitades) 
Inscripcions: info@artiflamenc.com 
Organitza: Art i Flamenc 
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DIMECRES 8 DE MARÇ 
 
Classe oberta de ball flamenc per alegries (dansa) 
20.30 h, Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau (av. del Pont del Diable, s/n) 
 
Classe de flamenc de nivell mitjà a càrrec d’Adelaida Guerrero. En aquesta ocasió, a més, la 
música serà en directe.  
 
Preu: gratuït 
Inscripcions: WhatsApp (636 856 574) 
Organitza: Adelaida Guerrero 
Col·laboren: Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau i Associació de Veïns Progressista de 
Torreforta 
 
 
DIJOUS 9 DE MARÇ 
 
Classe oberta de sevillanes (dansa) 
18.30 h, Centre Cívic de Bonavista (c. Onze, 13) 
 
Si t’agrada ballar sevillanes i no trobes mai el moment d’aprendre’n, aquesta és la teva 
oportunitat. Classe d’iniciació oferta pel professor David Cano. 
 
Preu: gratuït 
Inscripcions: wuirdin@hotmail.com 
Organitza: Asociación Blanca Paloma de Bonavista 
Col·labora: Centre Cívic de Bonavista 
 
 
Classe oberta de ball flamenc (dansa) 
18.30 h, Centre Cívic de Sant Salvador (av. dels Pins, s/n) 
 
L’Asociación Cultural de Amigos de Andalucía (ACAA) obre les portes durant els dies del 
festival. Podeu assistir a les classes que imparteix Victoria Latorre, triant entre els 
següents nivells: 
 

— De 18.30 a 19.30 h, sevillanes (iniciació) 
— De 19.30 a 20.30 h, sevillanes (perfeccionament) 

 
Preu: gratuït 
Inscripcions: inscripcions.tarragona.cat (Centres Cívics) 
Organitza: Asociación Cultural de Amigos de Andalucía (ACAA) 
Col·labora: Xarxa de Centres Cívics de Tarragona 
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DIVENDRES 10 DE MARÇ 
 

 
 “La leyenda del tiempo” (col·loqui) 
20 h, Capsa de Música (av. Vidal i Barraquer, s/n) 
 
L’Associació de Músics de Tarragona ofereix aquesta 
activitat formativa, de col·loqui i d’escolta, en què 
podrem conèixer el disc La leyenda del tiempo, de 
Camarón de la Isla, considerat una de les obres més 
importants i influents de la història del flamenc. 
Publicat per PolyGram el 1979 i produït per Ricardo 
Pachón, va espantar en un primer moment els puristes, 
per posteriorment ser considerat un clàssic. No només 

per la gosadia de Camarón d’incorporar-hi elements que no havien estat mai presents en 
un disc flamenc, com el baix elèctric, sinó també per la qualitat dels participants: Tomatito, 
Raimundo Amador, Kiko Veneno, Jorge Pardo… 
 
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia i consumició mínima obligatòria 
Inscripcions: entrades@capsademusica.cat 
Organitza: Associació de Músics de Tarragona 
 
 

 
Yoel Vargas 
Flamenco, tablao (dansa) 
20.30 h, Teatre Metropol (Rambla Nova, 46) 
 
Yoel Ferré Vargas és un brillant ballarí i 
coreògraf tarragoní que es va graduar a 
l’Institut del Teatre. El curs passat va obtenir 
el Premi Extraordinari dels Ensenyaments 
Artístics Professionals en l’àmbit de Dansa 
atorgat per la Generalitat de Catalunya. Tot i 
la seva joventut, ja compta amb una gran 
experiència i premis. Ha coreografiat 
l’espectacle La Flor de Granada, ha estat 
finalista en el 7è Certamen de Coreografia del 
Districte de Tetuán i 2n en el 29è Certamen 
de Dansa Espanyola i ha obtingut 
reconeixements com el Premio de la Crítica o 
el premi de la Fundació AISGE al “ballarí 
excel·lent”. També ha estat premi 
d’interpretació en la Convocatòria Nacional 
de Castelló. Tot i la seva joventut, ja ha 
recorregut ciutats del món sencer, com ara 

Nova York, Miami, Londres, Mèxic DF o Bogotà, entre d’altres. 
 
L’espectacle que ens presentarà a Tarragona, amb el tablao com a element del folklore 
tradicional, convida a viure una experiència única i irrepetible, on el duende apareix en 
cada faceta del diàleg entre el cante i el ball. En aquest espectacle, Antonio Santiago, Ñoño, 
unirà l’encís de la seva guitarra al cante de Juanjo de Nayeli i Abraham Jiménez i la 
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percussió de Lucas Balbo, que interpretaran, juntament amb la dansa de Yoel Vargas i 
Aitana Rousseau, diferents palos del flamenc.  
 
Estrena mundial 
 
Fitxa artística 
Direcció escènica i coreografia: Yoel Vargas 
Direcció musical: Ñoño Santiago 
 
Yoel Vargas i Aitana Rousseau: ball 
Juanjo de Nayeli i Abraham Jiménez: cante 
Ñoño Santiago: toque 
Lucas Balbo: percussió  
 
Preu: 12 € 
Venda d’entrades a partir del 8 de febrer: entrades.tarragona.cat i taquilles del teatre, una 
hora abans de l’inici de l’espectacle al mateix recinte 
Organitza: Ajuntament de Tarragona 
 
 
DISSABTE 11 DE MARÇ 
 
Adelaida Guerrero 
Taller de flamenc en família (dansa) 
11 h, barri del Pilar (davant Bloc Riu Cinca) 
 
Adreçat especialment a criatures d’entre 3 i 12 anys, acompanyades d’una persona adulta. 
És imprescindible portar un ventall i roba còmoda. 
 
Direcció: Adelaida Guerrero 
Preu: gratuït 
Inscripcions: WhatsApp (636 856 574) 
Organitza: Ajuntament de Tarragona  
Col·labora: AV Barri del Pilar 
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Álvaro Sola 
Puñales (música) 
18.30 h, Casa Canals (c. Granada, 11) 
 
El jove artista multidisciplinari Álvaro Sola, 
originari de Moradillo de Roa (Burgos), ha 
debutat en el món de la música amb l’àlbum 
Puñales, una fusió contemporània, amb 
pinzellades d’electrònica urbana, de palos 
flamencs com les alegries, les buleries o els 
fandangos que, a partir dels set dolors de 
Maria de la tradició catòlica, explora 
emocions com l’amor, el desamor, la gelosia o 
el dolor. Tot plegat reinterpretant de manera 
desacomplexadament moderna l’estil de les 
grans veus femenines de la copla espanyola.  
 
 
 
 

Preu: gratuït 
Organitzen: Mèdol - Centre d’Arts Contemporànies de Tarragona i Ajuntament de 
Tarragona 
 

 
La casa sin Bernarda, de Federico García 
Lorca (teatre) 
20 h, Sala Trono (c. Armanyà, 11) 
 
Tot parteix d’una pregunta: és possible explicar la 
història de Lorca, que tant ens segueix fascinant, des 
d’un altre lloc, d’una manera que no sigui vinculada 
a l’Espanya més fosca? Podem parlar de la duresa 
que suposa la manca de llibertat des de la 
lluminositat i el desig per viure? La resposta la 
trobem en elles, les germanes Alba, que són les 
úniques protagonistes d’aquesta història. Angustias, 
Magdalena, Amelia, Martirio i Adela viuen en algun 
poble d’Espanya on el progrés no ha arribat i tracten 
de fer-se grans en un món on l’autoritat opressora 
no deixa lloc per als seus somnis. La casa sin 
Bernarda és una versió irònica i contemporània del 
clàssic de Lorca en què les cinc germanes 
comparteixen un desig: sortir. 
 

Autor: Federico García Lorca  
Adaptació i direcció: Paula Errando  
Intèrprets:  Emma Arquillué, Alba Sáez, Mariona Ibáñez, Judit Cortina i Paula Errando. 
Comèdia dramàtica en castellà 
Preu: 18 € Promocions i venda d’entrades: www.salatrono.cat i una hora abans a la 
taquilla del teatre 
Espectacle inclòs en la programació de Primavera de la Sala Trono 
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DIUMENGE 12 DE MARÇ 
 
TGN Balla Flamenc (dansa) 
11.30 h, Teatre Tarragona 
 
Acte protagonitzat per les escoles de les associacions de flamenc de Tarragona. Amb la 
participació de: Alma Flamenca, Art i Flamenc, Blanca Paloma, Asociación Cultural de 
Amigos de Andalucía, Flamenco Azabache y Torre del Oro.  
 
Preu: gratuït 
Organitzen: Ajuntament de Tarragona i les associacions de flamenc que actuaran  
 
 
La casa sin Bernarda, de Federico García Lorca (teatre) 
18 h, Sala Trono (c. Armanyà, 11) 
 
Preu: 18 € 
Venda d’entrades: www.salatrono.cat i una hora abans a la taquilla del teatre 
Espectacle inclòs en la programació de Primavera de la Sala Trono 
 
 
DIMARTS 14 DE MARÇ  

 
 
Taller de caixó flamenc (música i didàctica) 
19.30 h, Estudi de Dansa Art i Flamenc (Moll de Costa, s/n) 
 
Si no tens coneixements de la percussió al món del flamenc, o 
en tens de molt bàsics, no et pots perdre la introducció al 
caixó flamenc impartida per Carles Martínez i Meritxell Puvill. 
No cal experiència prèvia. S’ha de portar caixó. 
 
Preu: 10 €  
Inscripcions: info@artiflamenc.com 
Organitza: Art i Flamenc 
 

 
 
 
DIMECRES 15 DE MARÇ  
Classe oberta de ball per a joves de +65 anys (dansa) 
18.30 h, Llar Municipal de Gent Gran Centre (c. Adrià, 4) 
 
Si sempre has volgut fer una classe de ball i et penses que t’ha passat l’edat de fer-ho, 
aquesta és la teva oportunitat. La professora Teresa Sánchez i les companyes de Torre del 
Oro t’ensenyaran a moure el cos i rebràs nocions de sevillanes, rumba, tango, tanguillo i 
alegries. La millor manera d’estar en forma! 
 
Preu: gratuït  
Inscripcions: WhastApp (657 383 880)  
Organitza: Torre del Oro 
Col·labora: Associació de Gent Gran Pere Martell 



8 

 
 

Maria Jesús Castro: “Mites i veritats. Sobre 
la desigualtat de la dona al flamenc” 
(conferència)  
19 h, Biblioteca Pública (c. Fortuny, 30) 
 
La història del flamenc ofereix un nombre 
considerable de noms de dones que van 
triomfar sent cantaores o bailaores, com ara 
La Niña de los Peines o La Macarrona, per la 
qual cosa, aparentment, la dona al flamenc no 
caldria ser reivindicada. No obstant, a la 
conferència plantejarem, a través d’un 
recorregut històric breu, la qüestió de si 
realment hi ha hagut una situació d’igualtat 
entre els homes i les dones artistes flamencs o 
si es tracta d’un discurs buit d’arguments, 
sense una evidència contrastada. 
 
Maria Jesús Castro és flamencòloga, doctora 
en Etnomusicologia, graduada en Història i 
Ciències de la Música, professora titular del 
Liceu i professora convidada de l’ESMUC.  

 
Organitza: Biblioteca Pública 
Col·labora: Ajuntament de Tarragona 
 
 
DIJOUS 16 DE MARÇ 
 
Classe oberta de ball flamenc (dansa) 
18.30 h, Centre Cívic de Sant Salvador (av. dels Pins, s/n) 
 
L’Asociación Cultural de Amigos de Andalucía (ACAA) obre les portes durant els dies del 
festival. Podeu assistir a les classes que imparteix Victoria Latorre, triant entre els 
següents nivells: 
 

— De 18.30 a 19.30 h, sevillanes (iniciació) 
— De 19.30 a 20.30 h, sevillanes (perfeccionament) 

 
Preu: gratuït 
Inscripcions: inscripcions.tarragona.cat (Centres Cívics) 
Organitza: Asociación Cultural de Amigos de Andalucía (ACAA) 
Col·labora: Centre Cívic de Sant Salvador 
 
Classe oberta: Iniciació al flamenc (dansa) 
19.30 h, Estudi de Dansa Art i Flamenc (Moll de Costa, s/n) 
 
Una oportunitat per viure l’experiència de sentir el flamenc en un espai privilegiat de la 
nostra ciutat. Activitat dirigida al públic en general. No cal experiència prèvia. 
Preu: gratuït (places limitades) 
Inscripcions: info@artiflamenc.com 
Organitza: Art i Flamenc 
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DIVENDRES 17 DE MARÇ 
 

Flamenco Queer 
Fantasia (cabaret) 
20 h, Espai Jove Kesse (c. Sant Antoni M. 
Claret, 12) 
 
Flamenco Queer és el fruit de la unió del 
bailaor badaloní Rubén Heras i el 
guitarrista londinenc Jero Férec. El 
projecte proposa un flamenc tradicional 
que parteix des de la identitat i 
reivindica la inclusivitat al flamenc, 
recordant sempre la confluència de la 
comunitat queer, travestí i flamenca que 
va tenir lloc als barris del Raval i del 
Poble-sec a principis del segle XX. 
Flamenco Queer proposa un espectacle 
dinàmic i estèticament únic, cercant 
sempre la intersecció entre els artistes, 
amb l’objectiu de donar visibilitat a la 
presència i aportació queer en tots els 
aspectes de la cultura flamenca, tant 
actual com històrica. 

 
Accés lliure i gratuït 
Organitza: Ajuntament de Tarragona 
 
 
DISSABTE 18 DE MARÇ 
 
Flamenc al carrer (dansa) 
12.05 pl. Corsini 
 
Si ets aficionat al ball  flamenc i el que t’agrada és ballar, aquí tens l’oportunitat per portar 
el teu duende al carrer. Participa en aquesta multitudinària coreografia i deixa’t portar per 
la música en directe de Siroco. 
 
Organitza: Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de les associacions Alma 
Flamenca, Art i Flamenc, Asociación Cultural de Amigos de Andalucía, Asociación Cultural 
y Folklórica Andaluza, Blanca Paloma, Flamenco Azabache i Torre del Oro, i dels 
professors de flamenc Adelaida Guerrero, África Aguilar, Begoña Ramos, David Cano, , Inés 
Rubio, Kiko Moreno, Marisol Navarrete, Meritxell Puvill, Miguel Ángel Núñez, Montserrat 
Puvill, Paqui Moya, Tato Romero, Teresa Sánchez i Victoria Latorre. 
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Siroco  (música i dansa) 
12.30 h, pl. Corsini 
 
Siroco és un grup musical 
format per diferents músics 
de Tarragona i la balladora 
flamenca professional 
Adelaida Guerrero. Un 
directe espectacular amb 
temes de flamenc, rumba i 
pop, fusionats amb música 
d’arrel.  
 
Fitxa artística: 
Músics: Luis Oya, Paco de 
Mode, Rubén Camacho, 
Nene Santiago, Artemi 
Agràs 
Ball: Adelaida Guerrero 
Organitza: Ajuntament de 
Tarragona 

 
 
Bernat Jiménez de Cisneros 
Taller de palmes (música) 
18 h, Espai Jove Kesse (c. Sant Antoni Maria Claret, 12)  
 
A través d’exemples de guitarra en directe, aquest taller ens proporciona, d’una banda, les 
principals eines i criteris per comprendre i reconèixer d’oïda els palos flamencs 
compassats. I, de l’altra, ens introdueix al llenguatge i el repertori tradicional i modern de 
les palmes flamenques, fent èmfasi en les seves bases o patrons principals i oferint al 
públic la possibilitat de gaudir del flamenc alhora des del coneixement i la pràctica. Per 
participar en aquest taller no cal cap noció prèvia de flamenc o de música en general. 
 
Bernat Jiménez de Cisneros Puig és graduat superior en Guitarra Flamenca pel 
Conservatori Superior de Música del Liceu i doctor en Musicologia per la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Juntament amb una intensa tasca de recerca, desenvolupa la 
docència en forma de tallers de guitarra, palmes i combo flamenc, així com la divulgació a 
través de classes magistrals en universitats i escoles de música i conferències en 
congressos nacionals i internacionals.  
 
Preu: gratuït, amb inscripció prèvia 
Inscripcions: tarragonajove.org 
Activitat adreçada a majors de 16 anys 
Organitza: Ajuntament de Tarragona 
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Neo (música) 
19 h, Teatret del Serrallo 
(Moll de Pescadors, 1) 
 
Tres. Tres cossos. Tres 
dones. Cante, toc i ball. Una 
trobada. Neo neix del desig, 
del desig de compartir el 
flamenc entre tres dones 
artistes, la tarragonina 
Cristina López (veu), 
Isabelle Laudenbach 
(guitarra) i Carmen Muñoz 
(ball), sense més pretensió 
que estar juntes, explorar 
nous llocs i deixar-se portar 

cap a les profunditats del flamenc. 
 
Una cruïlla de camins cap a un mateix destí: travessar-nos des de i pel flamenc. Cantar-nos, 
tocar-nos i ballar-nos. Un lloc sense jerarquies on el flamenc de tres dones perfori l’escena 
i descobreixi un nou espai de comunicació i interpretació. 
 
Fitxa artística 
Isabelle Laudenbach: guitarra 
Cristina López: cante 
Carmen Muñoz: ball 
 
Preu: accés lliure i gratuït 
Organitza: Ajuntament de Tarragona 
Col·labora: Port de Tarragona 
 

 
Niño de Elche (música) 
21 h, Sala Zero (c. Sant Magí, 
12) 
 
Niño de Elche presenta el 
seu 13è treball discogràfic, 
que pren de base el flamenc 
entès com una expressió 
artística radical en què els 
elements minimalistes, 
austers o rudimentaris 
s’abracen alhora amb la 
intimitat d’una habitació o 
d’un murmuri, la calidesa 
d’una celebració, el lament 

d’un comiat o la degeneració de la festa, tot plegat com a elements paradoxals i complexos 
d’una manera d’entendre la construcció i la pràctica artística vital del flamenc que, com 
sabem, l’han acompanyat sempre, des de les seves experiències més clàssiques a les 
qualificades de més experimentals. Un disc estructurat en catorze cantes per als quals 
l’arxiu poètic popular del flamenc ha servit de gran base des d’on construir l’arquitectura 
de les seves composicions. 
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Preu: 18 € (anticipada) / 20 € (dia del concert) 
Venda d’entrades: www.salazero.com 
Organitza: Associació de Sales de Concerts de Catalunya 
Col·laboren: Ajuntament de Tarragona i Sala Zero 
Espectacle inclòs en la programació Curtcircuit 
 
DIUMENGE 19 DE MARÇ  
 
“Ahir i avui del flamenc: l’època moderna” (conferència ballada) 
12 h, Teatret del Serrallo (Moll de Pescadors, 1)  

 
Aquesta xerrada vol 
acostar-nos a les sonoritats 
flamenques més actuals i 
modernes, amb un breu 
resum explicatiu dels seus 
inicis i el seu 
desenvolupament, perquè 
s’entengui com s’ha arribat 
fins a l’actualitat. A càrrec 
de Laura Rodríguez, 
Meritxell Puvill i la Cia. 
Alboreá. 
 

Preu: accés lliure i gratuït 
Organitzen: Art i Flamenc i Ajuntament de Tarragona 
Col·labora: Port de Tarragona 
 
 

 
 
Tablao flamenc: No hi ha 
secrets (recital) 
19 h, La Herrería (c. 
Mallorca, 18) 
 
Aquest espectacle conduït 
per Jesús Blanco és una 
proposta de flamenc 
tradicional en què trobarem 
les tres bases principals 
d’aquest art: cante, toque i 
ball. Per primer cop a La 
Herrería, veurem una 
actuació en la seva màxima 
expressió, que recordarà els 
antics recitals que es feien 
als anys cinquanta. Una 
vivència d’aquest art des de 
l’equilibri entre les tres 
disciplines. La millor 
manera de cloure el festival, 

amb una mostra de talent local. 
 



13 

Fitxa artística: Sonia Cantillo: cante / Nico Villalón: toque / Jesús Blanco: ball 
Preu: 20 € 
Venda d’entrades a partir del 8 de febrer: entrades.tarragona.cat, i una hora abans de 
l’inici de l’espectacle al mateix recinte.  Aforament limitat 
Organitza: La Herrería 
 
 
 
DEL 4 AL 19 DE MARÇ 
 
Aparador sobre flamenc 
Biblioteca Pública de Tarragona (c. Fortuny, 30) 
 
La Biblioteca Pública disposa d’un fons de música, cinema i llibres sobre el món del 
flamenc. Durant els dies del festival, estarà al vostre abast. Aneu a la Biblioteca i 
descobriu-lo! 
 
Organitza: Biblioteca Pública de Tarragona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


