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SIS AUTORS EN CERCA D’UNS PERSONATGES, 
de Mireia Arbós
Dilluns 14 de maig, 21 h · Comèdia · 1 h 30 min 
Català · La presenta: Col·legi Lestonnac-l’Ensenyança

TOP MODEL, de Sergi Pompermayer
Dimecres 16 de maig, 21 h · Comèdia · 1 h 30 min 
Català · La presenta: (H)istrionis Teatre

ESE SILENCIO INCÓMODO, de Àngel Serrano
Dijous 17 de maig, 21 h · Comèdia · 1 h 30 min 
Castellà · La presenta: Arteliats

LA MÀ INVISIBLE, d’Isaac Rosa (adaptació)
Dilluns 21 de maig, 21 h · Crítica social · 1 h · Català 
La presenta: Tornavís Teatre

EL MERCADER DE VENÈCIA, de William 
Shakespeare
Dimecres 23 de maig, 21 h · Comèdia · 1 h 30 min 
Català · La presenta: Vis de Vanadi

233 ºC, de creació propia 
(adaptació Fahrenheit 451)
Dilluns 28 de maig, 21 h · Distopia (ciència ficció) 
1 h 30 min · Català · La presenta: Alumnes d’Arts 
Escèniques de L’Ins Pons d’Icart

O’SEA RESTAURANT, DIGUI’M?, 
de creació pròpia
Dimecres 30 de maig, 21 h · Intriga · 1 h 10 min · Català 
La presenta: La Faixsula (La Faixa Suada de l’Àvia)

LEVIATÁN, de Raquel Carrascosa
Dilluns 4 de juny, 21 h · Tragicomèdia · 1 h 20 min 
Català · La presenta: Nebulosa Teatre 

LO POBLE, de Jesús Moncada
Dimarts 5 de juny, 21 h · Comèdia costumista · 2 h 
Català · La presenta: CFGS de Tècniques d’Actuació 
Teatral de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida

HO COORGANITZA: GRUP DE TREBALL TEATRE JOVE

PROGRAMA DELS ACTES I ESPECTACLES 
DE LA MOSTRA DE TEATRE JOVE

Del 14 de maig al 5 de juny
pàg. 5 pàg. 15

pàg. 17

pàg. 19

pàg. 20

pàg. 7

pàg. 9

pàg. 11

pàg. 13

*Durant la mostra, Fòrum del Teatre Jove (en acabar els espectacles de la Mostra 
es podrà conversar amb els membres de les companyies al vestíbul / bar del Teatre Tarragona)

Joves i teatre han estat sempre un binomi clau a la 
ciutat de Tarragona que ha consolidat una fórmula 
infal·lible d’expressió, desenvolupament i participa-

ció activa, d’on ha sorgit un dels esdeveniments cultu-
rals de ressò a Tarragona, la MOSTRA DE TEATRE JOVE. 

Aquesta programació assoleix aquest any la vint-i-cin-
quena edició volent projectar pertot arreu aquesta 
fita, ja que cal reconèixer que aquesta aposta ja és un 
clàssic a la primavera de la ciutat. És una mostra de la 
incessant constància i la perseverant dedicació dels 
grups i companyies de teatre jove, que cerquen cada any 
organitzar-se per construir espectacles, treballar el text 
i l’escenografia, crear els personatges i, en definitiva, 
pujar a l’escenari per tal d’expressar-se i compartir les 
seves ganes d’irradiar el seu activisme cultural.

Les entitats que participen en la Mostra també ho fan 
implicant-se amb veu pròpia en la seva organització i 
en el desenvolupament dels detalls a través d’un grup 
de treball. En aquesta mobilització es visibilitza el ric 
teixit teatral de Tarragona, ja que durant els diversos 
anys de funcionament hi han participat més de setanta 
companyies de teatre. Algunes d’aquestes companyies 
encara hi són des del principi, però d’altres es creen de 
nou i apareixen per primera vegada a Tarragona apro-
fitant l’oportunitat que activa la Mostra. El fet que cada 
any es creïn nous grups és fruit de la inquietud del 
jovent tarragoní per fer teatre. Així, doncs, cal destacar 
que fer teatre és una afició molt tarragonina, i el jovent 
de la ciutat n'és un motor visible i destacat.

Podem afirmar que, després de vint-i-cinc anys, la 
Mostra de Teatre Jove de Tarragona és un reflex cons-
tant del patrimoni viu de col·lectius de teatre juvenil.

Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

La Mostra de Teatre Jove és un pol de mobilització 
cultural de la ciutat. Dels darrers anys ençà, la Mostra 
té un doble vessant. Un, de valor inestimable, està en 

el fet que ens forneix l'ocasió d’apreciar unes represen-
tacions teatrals i d'assignar els suports generats en 
forma d’acompanyament a la producció i realització 
d’aquestes obres; l’altre vessant és que permet obrir 
i consolidar espais de trobada entre les companyies 
i grups de teatre i joves inquiets culturalment que hi 
participen. L’aportació des de l’Ajuntament és oferir 
als participants de la Mostra de Teatre Jove canals 
permanents de suport mitjançant equipaments 
culturals i juvenils per a la formació, l’experimentació, 
la reflexió i l’exhibició per motivar i connectar les seves 
pràctiques artístiques i culturals. També treballem per 
tal de preservar i garantir vies de continuïtat en el marc 
de les programacions estables de la ciutat, situant el 
capital jove a primera línia de reconeixement.  

Cal destacar, per finalitzar, que aquests vint-i-cinc 
anys de Teatre Jove han estat possibles gràcies a la 
tasca i vocació de molts professionals i figures impli-
cades que són referents a la ciutat en el camp cultural; 
gràcies a les persones que han format part del Consell 
Assessor de la Mostra, i gràcies a les que han prestat el 
seu temps i expertesa en l’acompanyament formatiu i 
d’assessorament als joves membres de les companyies 
i grups de teatre. 

Aquest aniversari també es fa extensible a totes 
aquestes persones que han viscut d’una manera o 
altra aquests anys d’energia creativa, teatral i jove a la 
nostra ciutat.

Ivana Martínez Valverde
Consellera de joventut
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El grup de teatre del col·legi Lestonnac – 
L’Ensenyança està implicat des del primer 
dia a la Mostra de Teatre Jove. Es carac-
teritza per ser un grup «en moviment», ja 
que en cap edició els actors i les actrius 
han estat les mateixes persones. Els alum-
nes de 1r BAT, sigui a escena o darrere les 
bambolines, són els encarregats de portar 
a l’escenari una obra de caràcter còmic 
any rere any. Aprofiten aquests vint-i-cinc 
anys de Mostra per agrair i recordar els més 
de mil alumnes que han participat en el 
projecte, en especial l’Andreu, l’Asunción, 
l’Enric i la Mercè, pel seu temps i dedicació 
al capdavant del grup.

A la Mostra presentem un treball davant 
un públic, sentint-lo d’una manera diferent 
de com ens podem expressar entre els 
companys i companyes o professors i 
professores a l’escola.

Grup de Teatre Lestonnac – L’Ensenyança

SIS AUTORS EN CERCA 
D’UNS PERSONATGES

De Mireia Arbós
Què passa si un actor no té personatge? Què passa 
quan el director no té idees, o més ben dit, no en 
té ni idea? O el que és més greu, què passa si un 
grup d’actors no tenen una obra per representar? La 
imaginació no té límits, i en aquesta comèdia queda 
demostrat que tothom té el seu punt de vista sobre 
el món i sobre el que hi passa.

Interpretació:
Maria Álvarez, Joan Bilbao, Marc Casellas, Ferran 
Fuxet, Laia Garcia, Ariadna Garnica, Nerea Iragorri, 
Adrià Josa, Inés Martínez, David Palavecino, Alexia 
Pascual, Julio Rebenaque, Juan Reyes, Alexandra 
Rion, Cristina Sancho, Aleix Ventura i Adrià Vidal

Direcció:
Sergi Martí

GRUP DE TEATRE 
LESTONNAC – L’ENSENYANÇA

Dilluns 14 de maig, 21 h
Comèdia
1 h 30 min
Català
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(H)istrionis Teatre és una companyia 
amateur nascuda a Tarragona el 2013. Està 
formada per un equip jove que no descarta 
cap gènere ni forma teatral, i així els hem 
vist representar comèdia, drama, fer 
performance i teatre itinerant. La primera 
aparició del grup fou a l’octubre del 2013, 
amb la representació d’un recull de poemes 
de Vicent Andrés Estellés. De llavors ençà, 
la companyia ha participat en diferents 
actes culturals, entre els quals destaquen 
l’organització del primer Aquelarre Medieval 
de Tarragona, la inauguració del Mercat 
Central de Tarragona o les representacions 
d'El sofà dels mentiders, l’obra de la Mostra 
del 2015, que va ser publicada el Sant Jordi 
del 2016 en format llibre per Silva Editorial. 
Aquesta serà la seva cinquena participació 
a la Mostra, i enguany celebren també el 
cinquè aniversari de la companyia.

La Mostra de Teatre Jove ha estat per a nosaltres 
el trampolí cap a l’èxit. Totes les oportunitats, 
els bolos i les obres de creació pròpia han nascut 
a la Mostra, ja sigui directament o indirecta. De 
forma directa, perquè les relacions i contactes 
que et dona la Mostra, ja sigui amb grups que hi 
participen, públic que ve a veure’t o membres 
del Consell Assessor, són els responsables de 
futures actuacions o d’encàrrecs específics. A 
més a més, actuar al Metropol (o al Tarragona, 
com enguany) i emparats per l’Ajuntament et 
dona una projecció que com a grup jove seria 
difícil d’obtenir d’altra manera, almenys al 
començament. I de forma indirecta, perquè 
nosaltres, com molts altres grups, preparem 
el curs teatral tenint la Mostra com els nostres 
“exàmens finals”: tots els esforços, assajos, 
calendari i fins i tot tots els diners s’inverteixen a 
fer la millor obra possible a la Mostra d’aquell any. 
I això fa que altres teatres o ciutats s’interessin 
pel producte i te’l demanin. No s'ha d'oblidar que 
la formació que s’ofereix als grups de la Mostra, 
malgrat que puntual, és completa i interessant, i 
també és un espai d’intercanvi amb professionals 
del teatre; nosaltres podem rebre lliçons 
magistrals d’experts en la matèria i, a més a més, 
podem ensenyar el nostre treball a persones 
que, si no fos per la Mostra, segurament no 
coneixerien mai la nostra feina. La Mostra és, per 
tant, l’origen de tot i alhora el batec que manté 
viu el teatre jove a Tarragona.

TOP MODEL
De Sergi Pompermayer
Any 2038. La societat està destinada a una preo-
cupació excessiva per l’aparença física. En Max ha 
estat un dels top-models masculins més famosos, 
guapos i ben pagats del món. La seva vida, plena 
de glamur, desfilades i dones de bellesa exuberant, 
l’ha abocat a la infelicitat més absoluta. Després 
de la seva baixada als inferns, en Max ha trobat el 
seu camí cap a la felicitat, i és aquí amb nosaltres 
per compartir tots els seus secrets. Bé…, tots els 
secrets, potser no.

Interpretació:
Arnau Fà, Elisabet Font, Èric Pujol, Jorge Pérez, 
Laura Ballesteros i Vanesa Ureta

Producció:
Àgata Barba, Aleix Arbonès, Anna Bertrán, Ariadna Fà, 
Aina Fort i M. Àngels Montoliu

Direcció:
Jorge Pérez

(H)ISTRIONIS TEATRE Dimecres 16 de maig, 21 h
Comèdia
1 h 20 min
Català

(H)istrionis Teatre
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Arteliats neix de la passió de quatre joves 
pel món del teatre, fruit d'una casualitat 
que fa que persones diferents es trobin en 
el moment adequat i engeguin un projecte 
en comú anomenat Arteliats Teatre. Disci-
plina, compromís i ganes de passar-s'ho 
bé són els ingredients necessaris per a un 
bon projecte. Arteliats es va estrenar en el 
marc de la Mostra de Teatre Jove l'any 2017 
amb una obra de crítica social contra la 
violència de gènere.

La Mostra és la combinació perfecta entre 
oportunitat, aprenentatge, creativitat, 
il·lusió i màgia, que dona com a resultat l'Art 
del Teatre.

ESE SILENCIO INCÓMODO
D’Àngel Serrano
La família de la Lola mai va estar gaire unida; per això 
tots els seus fills arriben amb escepticisme al sopar 
familiar que la seva mare ha preparat. Té alguna cosa 
important per explicar-los, però què?

Interpretació:
Francesc Martí, Laura Martínez, Andrés Faro, Iván 
Rodríguez, Daniel Casas, Tais Romero, Toni García, 
Diana Avilés, Albert Serres i Judith Cacho

Producció:
Àngel López i Sergi Hidalgo

Direcció:
Rebeka Sánchez, Toni García i Diana Avilés

ARTELIATS TEATRE Dijous 17 de maig, 21 h
Comèdia
1 h 30 min
Castellà

Arteliats Teatre
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Tornavís Teatre neix d'un grup d’amics 
que l'any 2009 acabaven el seu cicle dins 
del grup Vis de Vanadi i tenien ganes de 
seguir fent teatre. Quin havia de ser el nom 
d'aquest nou grup? Torna-VÍS. La primera 
representació, Després de la pluja, de 
Sergi Belbel, va ser a la Mostra de Teatre 
Jove del 2010, on han seguit participant 
cada any amb obres com No parlis amb 
estranys, d’Helena Tornero, i Refugiats, de 
Sergi Pompermayer. Qui els coneix diu que 
l’esperit crític, sempre present en les seves 
actuacions, és un valor que els defineix.

La Mostra és l’espai teatral que ens ha vist 
créixer com a companyia, l’engranatge que 
uneix les companyies de teatre amateur de 
Tarragona.

LA MÀ INVISIBLE
D’Isaac Rosa (adaptació)
En aquesta obra els protagonistes treballen i molt. De 
fet, no fan altra cosa. Alguns fins i tot treballen amb 
les mans i suen, es fiquen malalts, s'avorreixen, es 
desesperen. Senten cada matí aquest malestar comú 
de tants treballadors que esperaven una altra cosa 
del món laboral. A La mà invisible hi trobareu gent 
que fica maons, talla carn, carrega caixes..., però 
no saben amb quina finalitat. Només una cosa és 
segura: una mà invisible mou els fils i pot convertir la 
seva jornada en un malson.

Interpretació:
Júlia Abelló, Marina Altès, Joan Manel Burillo, Arnau 
Dolç, Jaume García, Marc García, Mariona García, 
Rebeca López, Lídia Masip, Júlia Pascual, Marc Piñol i 
Farners Rúbio

Producció:
Marc Moreno i Miquel Salom

Direcció:
Eloi Isern

TORNAVÍS TEATRE Dilluns 21 de maig, 21 h
Crítica social
1 h
Català

Tornavís Teatre
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El grup de teatre Vis de Vanadi va néixer 
l’octubre del 1984 i va estrenar la seva 
primera obra l’abril del 1985. És el grup 
impulsor de la Mostra de Teatre Jove i de la 
Mostra d’Espectacles de Carrer a Tarragona, 
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 diversos 
premis tant d’Ensenyament com de teatre 
per a joves, i també el Diploma al Mèrit 
Cultural de la Ciutat de Tarragona.

La Mostra de Teatre Jove és principalment 
una manera de donar a conèixer el teatre 
juvenil actual. Això és molt important 
ja que els joves hem de demostrar que 
som capaços de crear i innovar. També 
és una oportunitat de conèixer gent 
nova, de veure la feina increïble d’altres 
grups de teatre de Tarragona i, sobretot, 
d’expressar-nos a l’escenari.

EL MERCADER DE VENÈCIA
De William Shakespeare
Antoni demana un préstec a Shylock, jueu prestador, 
que l'hi concedeix a canvi d'una lliura de la seva 
pròpia carn si no l'hi retorna en el termini fixat. 
Les naus d'Antoni naufraguen i ell no pot satisfer el 
deute, per la qual cosa es veu obligat a pagar amb la 
seva pròpia carn. Però hi ha qui ve a ajudar-lo. Com 
s'ho faran?

Una comèdia molt coneguda de Shakespeare, que 
ens farà passar una bona i entretinguda estona.

Interpretació:
Laia Moreno, Alba Méndez, Josep Alonso Arnau, 
Alejandro Amaijeiras, Ferran Guillen, Eloi Mena, 
Aránzazu Vizcaíno, Clara Cervera, Eva Milà, Marta Bori, 
Marta García, Nuria Sánchez, Maria Sabaté, Genoveva 
Mimó i Josep Cazorla

Producció:
M. Mercè Sardà

Direcció:
Eloi Isern

GRUP DE TEATRE 
VIS DE VANADI

Dimecres 23 de maig, 21 h
Comèdia
1 h 30 min
Català

Grup de Teatre Vis de Vanadi
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El grup Alumnes d'Arts Escèniques de l'Ins 
Pons d'Icart el formen enguany nou joves 
de 2n de batxillerat i la seva directora, 
Rosanna Gavaldà, que també imparteix la 
matèria d’arts escèniques.

Un tret que els distingeix d’altres compa-
nyies de la Mostra és que no són un grup 
estable, ja que les persones que el formen 
van canviant cada curs. Aquest és el segon 
any que hi participen, i en l’anterior edició 
es van estrenar amb l’obra Alfonsina, inspi-
rada en la poeta argentina Alfonsina Storni.

Així, doncs, el seu és un grup eternament 
jove, la qual cosa vol dir alegre, dinàmic, 
il·lusionat, però moltes vegades també 
impacient, inexpert i caòtic.

Participar a la Mostra de Teatre Jove ens 
proporciona una formació continuada 
actoral i tècnica, la representació en 
un espai escènic tan emblemàtic com 
el Metropol o el Teatre Tarragona i la 
possibilitat de conèixer de prop altres 
grups i companyies de la ciutat. La Mostra 
és un salt al buit, una explosió d’adrenalina 
i l’oportunitat de fer teatre “de veritat”.

233 ºC
De creació pròpia Adaptació de Fahrenheit 451

Guy Montag és un cremador de llibres en una societat 
en què llegir és delicte perquè incita a pensar i a 
qüestionar el poder, en comptes d'abandonar-se 
a l'hedonisme imperant recomanat pel govern. La 
trobada amb una dona fa que el protagonista entri en 
crisi i es qüestioni la seva feina.

Interpretació:
Roger Barberà, Aitor Bofarull, Ángela Daimiel, Julio del 
Águila, Sandra Fernández, Ivan Martínez, Anna Maurel, 
Evelyn Otero i Maria Solé

Direcció:
Rosanna Gavaldà

ARTS ESCÈNIQUES DE L’INS 
PONS D’ICART

Dilluns 28 de maig, 21 h
Distopia (ciència ficció)
1 h 30 min
Català

Alumnes d'Arts Escèniques de l'Ins Pons d'Icart
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Els llums es van apagar, els últims aplau-
diments deixaven un ressò que anhelava 
la satisfacció i el bon moment que vàrem 
passar». Amb això n’hi va haver prou per 
voler continuar, allargar i repetir aquella 
sensació que els feia vibrar com a grup. 
Grup d’amics, per premissa i definició. Quan 
es va acabar aquell curs de l’Aula de Teatre 
de la URV, amb Joan Pascual, tots tenien 
clar continuar, i junts. Aquí va néixer 
La Faixsula, un projecte que els ha unit 
durant aquests darrers anys.

Amb el suport de la Conselleria de Joventut 
de l’Ajuntament de Tarragona (Espai Jove 
Kesse) i la participació a la Mostra de Teatre 
Jove, La Faixsula ha pogut gaudir de les 
associacions teatrals de Tarragona i formar 
part activament de diversos moviments 
socials i culturals de la ciutat.

Cinc anys de projecció i experiència com 
a formació artística gràcies als diferents 
perfils dels seus membres, que l'han fet 
créixer professionalment.

Sempre amb obres de creació pròpia, ha 
ballat amb l’humor, la sàtira i la crítica soci-
al com a gèneres principals.

Que d’on ve el nom? Tothom els ho pregun-
ta. Va ser una decisió molt important, que 
va costar molt, però basant-ho en aquella 
anècdota..., pels volts de...

Tenim la sensació que cada any s'hi 
participa més, hi ha més motivació, 
més ganes de fer teatre, més grups que 
s’aventuren a apuntar-se a la Mostra. A 
poc a poc, està aconseguint fer créixer 
la cultura a Tarragona des dels joves, fet 
important. Dins d’aquest cercle, rebem 
l’ajuda dels tècnics de Joventut i del 
personal tècnic del teatre, aprenem, ens 
professionalitzem. Tot això ens ajuda a 
entendre el món del teatre, no només com 
a actors, sinó com a espectadors. Dona 
l'oportunitat de fer teatre i veure teatre a 
la ciutat.

O’SEA RESTAURANT, 
DIGUI’M?

De creació pròpia
Aquesta història té lloc en un restaurant d’Estrelles 
Michelin del Serrallo, anomenat O’sea: un negoci 
pròsper on s’ha de reservar lloc amb mesos d’ante-
lació.  Però hi ha algú que vol arruïnar el negoci. Qui 
pot ser? Quina és la seva motivació? En qui es pot 
confiar? La ràbia i la incertesa sorgiran i tothom en 
patirà les conseqüències.

Interpretació:
Ingrid Duch, Marc Giraldes, Mireia González, 
Irene Montserrat, Joana Sánchez, Júlia Sarroca, 
Izhar Torres, Aitor Sanz i Laia Gonzàlez

Producció:
Meritxell Guasch i Eduard Inglès

Direcció:
Mireia González i Irene Montserrat

LA FAIXSULA Dimecres 30 de maig, 21 h
Intriga
1 h 10 min
Català

La Faixsula
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Nebulosa Teatre és una companyia amateur 
nascuda a Tarragona l'octubre del 2017.

Deu el seu nom a les regions estel·lars on es 
formen les estrelles, com a simbolisme de 
la creació, el caos i el renaixement. 

Comptant amb un grup molt eclèctic, està 
formada per sis membres de diferents 
edats, perfils i experiència al teatre que, 
sense seguir cap estil teatral concret, 
aposten per la creativitat com a principal 
motor d'expressió artística, així com pel 
teatre com a eina transversal.

La Mostra de Teatre Jove és la finestra 
amb la qual comptem les companyies 
de teatre amateur de Tarragona. Una 
gran oportunitat per compartir la nostra 
feina, idees i emocions amb les altres 
companyies i amb el públic.

LEVIATAN
De Raquel Carrascosa
Després de despertar-se a l'hospital sense recordar 
res, l'Alba es veu atrapada pel misteri que envolta 
Leviatan, una nova força que promet acabar amb tots 
els conflictes a canvi d'un preu molt baix. Enmig d'una 
crisi mundial imminent, l'Alba haurà de descobrir qui 
és, què li ha passat i què vol Leviatan d'ella.

Interpretació:
Victor Mendoza, Anna Esteban, Claudia Gaso, 
Iván Bladé, Mehdi Salouji, Miguel Ángel Carrasco, 
Estefan García i Raquel Carrascosa

Producció:
Romina Sánchez, Sergi Miró i Adrià Dalmau

Direcció:
Raquel Carrascosa

NEBULOSA TEATRE Dimarts 4 de juny, 21 h
Tragicomèdia
1 h 20 min
Català

Nebulosa Teatre
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LO POBLE
de Jesús Moncada
CFGS de Tècniques d’Actuació Teatral de l’Aula Municipal 
de Teatre de Lleida presenta Lo poble, que vol ser un 
homenatge a l’obra narrativa de Jesús Moncada, però 
sobretot una immersió a la peculiar vida quotidiana 
del seu poble natal, amb un paisatge dominat per les 
aigües dels dos rius, on centra la major part de les 
seves novel·les i reculls de contes. La peça ens sub-
mergeix, amb la mirada irònica de l’autor de Camí de 
Sirga, en una Mequinensa mítica on els morts conviuen 
amb els vius.

Interpretació:
Arnau Boces, Lídia Cabós, Noèlia Castaño, Alba Costa, 
Patricia De Haro, Wyns Fortuño, Mariàngels López, 
Eduard Molins, Oriol Raluy, Berta Recasens, Carla 
Sabater, Arnau Tolrà, Aitana Tolsà, David Vergé i Pol Vilà

Producció:
Escola d’Art Aula Municipal de Teatre de Lleida

Assessor dialectologia:
Pere Navarro

Composició musical:
Jordi Cano

Direcció:
Eduard Muntada

Dimecres 5 de juny, 21 h
Comèdia costumista
2 h
Català

Costa anar tants anys enrere. Vint-i-cinc anys de Mostra de 
Teatre Jove... Què va passar pel meu cap per pensar a fer 
una Mostra de Teatre Jove? Recordo que ja feia temps que 

pensava que hi havia gent jove fent teatre a Tarragona i que 
aquest fet passava gairebé desapercebut a la nostra ciutat. 
Els pares, mares, avis, parents i amics dels qui actuaven 
sabien d'aquella funció i d'aquell grapat de nois i noies que 
feien teatre, però no sabien que a prop seu hi havia un altre 
grup que feia el mateix. Ens desconeixíem els uns als altres. 
Jo intuïa que hi devia haver més grups dels que pensàvem. I 
els fets em van donar la raó: vam actuar nou grups diferents 
aquell primer any de la Mostra de Teatre Jove.

Una altra de les idees que em ballaven pel cap era la 
importància de visibilitzar la feina que duien a terme els 
nois i noies que feien teatre. Calia que un grup sabés que 
n'hi havia d'altres que també en feien. Calia que l'Ajuntament 
s'adonés que tenia un planter de gent jove fent teatre i que 
això comportava un compromís per part seva. Calia que la 
ciutat de Tarragona conegués el treball dels joves fet amb 
esforç i il·lusió i que l'apreciés com una llavor de futur.

La conjunció de dos factors va fer possible que el que eren 
intuïcions es convertís en realitat: la celebració del Xè 
aniversari del Grup de Teatre Vis de Vanadi i la bona acollida 
de la proposta per part de l'aleshores conseller de Joventut 
de l'Ajuntament, Carles Sala.

I sí, hi va haver Mostra de Teatre Jove i n'hi ha hagut 
durant vint-i-cinc anys ininterromputs. La gent jove hi té 
l'oportunitat de representar les seves obres, de donar-se a 
conèixer i de conèixer els altres grups i el que fan. De fer-ho 
en unes condicions envejables: en un teatre professional, 
amb totes les condicions tècniques al seu abast. I de millo-
rar, perquè hi ha uns entesos —el Consell Assessor— que els 
ajuden a avançar.

Té futur, la Mostra? Jo crec que sí. Per sort, de joves 
sempre n'hi ha. Que hi hagi joves que facin teatre ja depèn 
de l'impuls i les eines que els més grans els oferim. Val la 
pena tenir en compte els nostres joves, visibilitzar el que 
fan, ajudar-los a fer-ho, posar al seu abast tot el que calgui. 
El teatre educa perquè és denúncia i exhibició alhora. Fer 
teatre és aprofundir en l'ésser humà, fer-nos conscients 
de l'existència i del món. Actuar demana treball en equip, 
domini d'un mateix, esforç per oferir un moment de felicitat 
als qui ens venen a veure. I no ho aconseguirem sense 
un treball seriós, profund, una donació gratuïta del nostre 
temps per als altres. Fer teatre és tastar la cultura en carn 
pròpia, és ser i sentir-se part de la cultura. Per als més 
joves, l'aprenentatge en viu de la vida que com a adults 
hauran de viure.

I tot això ho trobareu a la Mostra de Teatre Jove que la ciutat 
de Tarragona us ofereix. Sigueu-hi benvinguts.

M. Mercè Sardà i Pons

C
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Actes 25è aniversari

Dissabte 17 de febrer, de 9.30 h a 14 h
Espai Jove Kesse

TEATRE JOVE FAR! FORMACIÓ–ACCIÓ–REFLEXIÓ
«La interacció teatral com a element transformador»

Dijous 26 d’abril, de 18 h a 20 h
Espai Jove Kesse

DEFENSA LA TEVA CREACIÓ
Com a autor/a tens drets sobre la teva obra
A càrrec i amb la col·laboració d’SGAE Catalunya

Dissabte 24 de març, d'11 h a 13 h
Teatre Tarragona

TEATRE TARRAGONA, reconeixement tècnic
Formació monogràfica a l’escenari de la Mostra de Teatre Jove
Amb la col·laboració de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona

Del 2 al 12 de maig, de 17 h a 21 h
Racons de la ciutat

MICROTEATRE DE CARRER
Breus representacions de les obres que es podran veure 
a la Mostra de Teatre Jove

Del 14 de maig al 5 de juny, 21 h
Teatre Tarragona

MOSTRA DE TEATRE JOVE
Moment crucial pels grups i cies de Teatre Jove
Al finalitzar els espectacles es podrà conversar amb els i les membres 
dels grups de teatre al vestíbul del Teatre Tarragona

Divendres 6 d’abril, de 17 h a 20 h 
Dissabte 7 d’abril, d'11 h a 13 h
Línies de bus interurbà

PROPERA PARADA “TEATRE JOVE”
Microteatre en viu als busos interurbans
Amb la col·laboració de l’Empresa Municipal de Transports

Dissabte 29 de juny, 22 h
Espai Jove la Palmera

NIT DE TEATRE JOVE Concert de Tàrraco Surfers
Acció teatral i festa final amb l’actuació del grup “Tàrraco Surfers”

Divendres 20 d’abril, de 19 h a 00 h
Biblioteca Pública de Tarragona

VI REVETLLA DE SANT JORDI a la BPT
Participació dels grups i col·lectius de la Mostra
Ho coorganitza la Biblioteca Pública de Tarragona

Del 2 al 6 de julio, d'11 h a 13 h
Espai Jove Kesse

LABORATORI D’INICIACIÓ AL TEATRE
Setmana intensiva on es treballaran els mecanismes bàsics de 
les arts escèniques i algunes de les seves nombroses tècniques

Dissabte 9 de novembre, d'11 h a 13 h
Espai Jove Kesse

ESCENOGRAFIA I LUMINOTÈCNIA
Monogràfic d’especialització sobre la connexió 
entre l’escenografia i la producció tècnica

TEATRE JOVE, el documental
La Mostra de Teatre Jove explicada pel jovent protagonista
Amb la col·laboració de TAC12

Dilluns 2 d’abril, 20 h
Tac12 (emissió televisiva)
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SERVEI MUNICIPAL DE JOVENTUT

> OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS
Pl. Imperial Tarraco, 1 
Dt a dj: 9 a 14h / Dv, 9 a 13h 
Dt i dj, 16.30 a 19h 

T. 977 251 873
www.oficinajove.cat/tarragones
tarragones@oficinajove.cat

*Horari d’estiu: de juliol a setembre (inclosos):
Dt a dj, 9 a 14 h / dv, 9 a 13h

T. 977 296 251
tarragonajove@tarragona.cat

> ESPAI JOVE LA PALMERA
Pl. Imperial Tarraco, 1

> ESPAI JOVE KESSE
C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14 
Dt, dc i ds, 16.30 a 21h
Dj i dv, 16.30 a 22h 
*Horari d’estiu: juliol i agost, 
Dl a ds, de 17 a 21h 
T. 977 296 251
tarragonajove@tarragona.cat

245REPRESENTACIONS

+350JOVES PROTAGONISTES 
PER TEMPORADA

73GRUPS DE TEATRE AMATEUR 
I GRUPS EDUCATIUS

87OBRES DE CREACIÓ PRÒPIA
55PROPOSTES FORMATIVES 

I LABORATORIS TEATRALS

50PROFESSIONALS QUE HAN FORMAT 
PART DE LA COMISSIÓ ASSESSORA

78.000ESPECTADORS

Fotografies: Albert Rué, Ariadna Costa i grups de Teatre Jove
Disseny i maquetació: Dani Pena — www.danipena.com


