


MOSTRA DE 
TEATRE JOVE’12

En la seva 19a edició, la Mostra de Teatre Jove que tindrà 
lloc del 26 d’abril al 19 de juny, es consolida fermament 
gràcies a l’entrega i la creativitat dels més de tres-cents 
joves actors i actrius que s’hi presenten. La nova pro-
gramació inclou la representació de 10 obres, tres de 
les quals de creació pròpia, produïdes i treballades per 
les 10 companyies de teatre amateur que conformen 
un grup de treball implicat a aquesta nova oportunitat 
d’exhibició.
El teatre Metropol acull un cop més aquesta mostra 
símbol d’una indústria cultural juvenil de qualitat que 
s’imposa amb un bon nivell d’acció i de producció als cir-
cuits artístics ja preestablerts de la ciutat.
La mostra no només promou espais d’exhibició i repre-
sentació, sinó que habilita una oferta formativa paral.
lela que complementa el creixement i la innovació per-
manent dels joves actors i actrius que la conformen. La 
connexió entre circ, teatre i cos; la construcció de l’espai 
escènic; i la teatralització d’objectes que es personalitzen 
en el diàleg escènic, configuren un cicle de teatre jove 
complet i afí a les necessitats dels joves creadors.

21h TEATRE METROPOL | ESPECTACLES GRATUÏTS
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“FLECHAS DEL ÁNGEL DEL OLVIDO”, 
José Sanchís Sinisterra
Dijous, 23 de maig (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Comèdia
Al parecer, la amnesia juvenil, más extendida de lo que revelan las estadísticas, 
requiere un tratamiento individualizado y aislante. Oficialmente llamada “naufra-
gio identitario”, dicha amnesia es un daño colateral de la frenética oferta de no-
vedades, modas y modelos sobre lo que el Sistema basa su crecimiento ilimitado, 
condición sine qua non de su pervivencia. /Espectacle en castellà
*Presenta: Grup de teatre i estudi Lluís Vives | abenitez@yahoo.es

“CUADROS DE AMOR Y HUMOR AL FRESCO”, 
José Luis Alonso de Santos
Dijous, 26 d’abril (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Comèdia
Vuit quadres o petites històries on l’espectador s’ubica davant un mosaic costu-
mista amb un eix temàtic: l’amor i les seves ramificacions. Un fresc tragicòmic 
dels temes eterns: la infidelitat, la gelosia, el maltractament. Les restes inservibles 
d’un ‘Spanish way of life’. /Espectacle en castellà
*Presenta: Cia Seven-6 | www.seven6.es; seven6.contact@gmail.com

“ARSÈNIC I PUNTES DE COIXÍ”, Joseph Kesselring
Dimecres, 16 de maig (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Comèdia
Les germanes Brewster són unes senyores admirables que només pensen en fer bé al 
pròxim. Reben sovint les visites del reverend Harper i de la policia. Amb elles conviu 
el seu nebot Teddy que es creu ser el president dels EUA. Les aficions i peculiaritats 
d’aquesta familía potser faran que coneguem una altra manera d’ajudar els altres.
*Presenta: Grup de Teatre Lestonnac-L’ensenyança| escola@lestonac-tarragona.net

“LA TERÀPIA DEL DR.MORRIS”, 
creació col.lectiva
Dijous, 24 de maig (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Comèdia
 I té una cita amb el doctor Morris també? Sí. Però que signifiquen tantes cites? 
Ningú m’havia dit res de teràpies de grup, que jo sàpiga!. Bé, no ho crec pas. A 
vostè li han dit que era una teràpia de grup?
*Presenta: Scenicum cia | scenicumcia@hotmail.com
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“DECONSTRUCTING JULIETTE”, creació col.lectiva
Dimecres, 30 de maig (21.h) | GRATUÏT
Teatre Metropol | Drama juvenil, teatre visual, teatre dansa
Juliette coneix un noi. No se li permet relacionar-se amb ell. Després d’un encon-
tre fugaç en una festa de disfresses, Juliette intenta desesperadament apropar-se 
a ell sense aconseguir-ho. Juliette, encara avui dia, són moltes... Som totes... i tots.
*Presenta: Aula de Teatre del Sagrat Cor | direccio@sagratcor.cat

“LA CANTANT CALBA”, Eugène Ionescu
Dijous, 31 de maig (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Absurd
El matrimoni Smith reben la visita, a casa seva, del senyor i la senyora Martin. 
Enmig de la conversa truca a la porta un bomber...
*Presenta: Grup de Teatre Vis de Vanadi / www.visdevanadi.org / info@visdevanadi.org

“DARRERE EL MIRALL”, creació pròpia
Dimecres, 6 de juny (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Comèdia 
Què ens reflecteix el mirall? Què hi veiem a través? Què hi ha darrere? Per descobrir-
ho, hem d’entrar al cau del conill blanc i comprovar com és de profund. Hem de mirar-
nos al mirall, mirar-hi a través i descobrir que darrere estan els nostres somnis. I per fer-
los realitat, necessitem creure-hi i viure’ls, encara que només sigui per una nit d’estiu.
*Presenta: Sal A La Butxaca. Col.laboració especial de ToyBoy Teatre | cia.salalabutxaca@gmail.com

“QUAN ARRIBA LA NIT”, Pep Linares
Dijous, 7 de juny (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Tragicomèdia
Un grup de nens esperen que arribi la nit per poder somiar...Somiar per poder 
escampar la boira que els envolta d’una realitat que ells no han el·legit...
*Presenta: Grup de Teatre Linibohemia / pelinarex@yahoo.es

“INtimitats”, creació pròpia
Dimecres, 13 de juny (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | INdefinit
Personatges INfidels, INsegurs, INtimidants, INconscients, INcrèduls, INhibits.... 
ens obriran les clandestines portes del prostíbul, del seu cos i dels seus cors, per 
mostrar-nos: les seves INtimitats. +16 anys
*Presenta: BOIKOTeatre | noe_mi_85@hotmail.com



 18 “SOLSTICI(S)”, Valer Gisbert Berbis
Dijous, 19 de juny (21h) | GRATUÏT | Teatre Metropol | Drama
Un nou mite de la Tarraco Romana ens deixarà sense paraules. De la mà d’uns per-
sonatges molt propers, serem coneixedors d’un mite desconegut de la ciutat, fins 
a quin punt aquest mite deixarà de ser ficció, i passarà a afectar de ple la vida dels 
personatges? Tornavís Teatre us convida a participar d’aquest drama mitològic, 
que no us deixarà indiferents.
*Presenta: Tornavis Teatre | www.tornavisteatre.tk; tornavisteatre@gmail.com

FÒRUM DE TEATRE JOVE *a l’acabar els espectacles de la mostra es podrà 
conversar amb els membres de la companyia al bar del teatre.

CAIXA ESCÈNICA, activitats formatives en el marc de la Mostra de Teatre Jove
Més informació i inscripcions a partir del dimecres 11 d’abril a la web jove 

www.tarragonajove.org; o bé a l’Oficina Jove del Tarragonès (Pl. Imperial Tarraco, 1) 
i a l’Espai Jove “Kesse” (C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14)

*Activitats gratuïtes per als membres dels grups i col·lectius de la Mostra Teatre Jove

TEATRE D’OBJECTES VIVENTS
Dissabte, 26 de maig (de 17 a 21h) | 5€ | Espai Jove “Kesse”| + de 14 anys

Un monogràfic dedicat especialment a la manipulació d’objectes amb la finalitat 
de donar-li protagonisme escènic, dotant-lo de vida i dimensió poètica.

CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI ESCÈNIC
Dissabtes, del 22 d’abril al 16 de juny (de 10 a 13h) | 20€ | Espai Jove “Kesse”| + de 14 anys

Nocions bàsiques d’atrezzo, luminotècnia, maquinària teatral i tècniques de so. 
Acompanyament pràctic i suport tècnic a la construcció i disseny d’escenografies.

TÈCNIQUES CIRC 
I EXPRESSIÓ CORPORAL APLICADES AL TEATRE
Dissabte, 9 de juny (de 17 a 20h) | 5€ | Espai Jove “Kesse”| + de 14 anys

Juguem a investigar, dins el circ no sempre hem de seguir un guió, amb les possi-
bilitats de cada element podem crear. A vegades, de la casa, en muntem primer 
la teulada. Per poder innovar hem d’oblidar moltes de les coses apreses. A través 
del cos i de l’expressió podem crear situacions sorprenents.
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A LA PRIMAVERA VINE AL TEATRE METROPOL!
descomptes a tots els espectacles de la temporada de primavera*  
www.tarragona.cat

DESCOMPTE 25%: membres de la mostra de Teatre Jove 
DESCOMPTE 15%: Carnet Jove i Estudiant (cal acreditar-se)
Aquest descomptes són aplicables a les Taquilles del Teatre Metropol
Exceptuant: Escena Tarragona, Metropol Familiar, Dimarts Musicals 
i l’espectacle Tarragona-Reus

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 Tea-
tre. No es permetrà obtenir enregistraments o gravacions de les obres 
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 imputa-
bles a raons alienes. És reservat el dret d’admissió.

Més 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. 977 244 795
*Accessibilitat: El Teatre Metropol (Rambla Nova) i l’Espai Jove “Kesse” 
(C/ Sant Antoni Maria Claret) disposa d’accessos per persones amb mo-
bilitat reduïda.

 INFORMACIÓ I SERVEIS

col·labora:


