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Dissabte Mayumana posa punt final
al cicle d'estiu de Tarragona Cultura
Més de 5.000 persones han assistit als espectacles

La presentació del balanç de l'estiu de Tarragona Cultura, avui. | Tjerk van der Meulen

Estiu Tarragona Cultura clou la seva primera edició aquest cap de setmana. Durant un mes i
mig, s'han programat una quinzena de concerts, vuit peces de dansa contemporània, dotze tallers
i divuit espectacles familiars que han comptat amb més de 5.500 espectadors i on han
participat més de 435 artistes, 153 professionals d'assistència tècnica i més de 120 de
servei i atenció al públic.
El Festival d'Estiu s'iniciava el passat 25 de juny amb els concerts d'Albert Jordà i Blaumut, i
durant aquest mes i mig, el Teatre Auditori del Camp de Mart ha estat l'escenari de formacions
diverses, passant per música urbana amb Tribade, música clàssica i contemporània amb la
Franz Shcubert Filharmonia, ritmes llatins de dones com Las Karamba i Las Migas, Maria
Arnal i Marcel Bagès o altres de més intimistes com Meritxell Nedderman.
El cicle Endansa que s'ha celebrat a l'antiga fàbrica de la Tabacalera clou aquest dijous amb
Pálpitos, de la companyia Fuse, i Un viatge a París, d'Expans'art cia. Les invitacions, limitades
a noranta persones per sessió, es van exhaurir en poc més de deu dies, fet que ha suposat que
l'organització ja s'hagi posat a treballar en una pròxima edició que veurà la llum aquesta tardor.
Un altre gran protagonista de l'estiu ha estat el nou cicle Cultura en família, on cada dissabte
per diferents zones de la ciutat, la canalla tarragonina ha pogut gaudir d'activitats culturals en
format de taller i d'espectacle amb la seva família. Casiotones, El carrer del Mar, Entre Tres i les
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carpes de circ ximple en són alguns exemples, així com les tardes de circ al Teatre Auditori Camp
de Mart, una altra aposta que sembla que ha arribat per quedar-s'hi.
Aquest cap de setmana
Aquest dissabte, Mayumana arriba a Tarragona per cloure el Festival d'Estiu amb gairebé
160.000 actuacions, més de vuit milions d'espectadors en una vintena de països d'arreu del món i
més de 800 artistes a la seva plantilla. Aquesta prestigiosa companyia de dansa i percussió
nascuda a Israel presenta Currents, un espectacle creat per al Festival de la Llum de
Jerusalem i que s'inspira en la disputa històrica d'Edison i Tesla.
El cicle Cultura en família també posa punt final el mateix dissabte a la seva primera edició amb
dues propostes gratuïtes per a tota la família, un street escape a Sant Salvador i dues activitats al
jardí de la Casa de la Festa per descobrir els elements festius de Tarragona que s'amaguen a la
casa.
Nova programació a la tardor
L'Estiu Tarragona Cultura finalitza, però, segons ha explicat la consellera Inés Solé, "des de l'àrea
de Cultura treballem amb mentalitat de continuïtat i de llarg recorregut, donant ara el relleu a les
festes de Sant Magí i Santa Tecla, i just després reprenent l'activitat dels teatres municipals amb
la temporada de tardor-hivern d'arts escèniques".
Durant la roda de premsa d'aquest dijous ja s'han fet públics deu títols dels més de trenta que
conformen la nova temporada que aixecarà el teló el pròxim 8 d'octubre i s'allargarà fins al 23 de
febrer. Aquests deu espectacles avançats sortiran a la venda de manera anticipada el pròxim
dimarts 9 d'agost tan presencialment a la taquilla del teatre com online. La venda d'entrades de
la resta de la programació s'iniciarà al setembre. Aquest dijous i divendres 4 i 5 d'agost, però, s'està
duent a terme una primera venda anticipada als abonats, que ja poden adquirir les entrades de
manera preferent i amb una atenció personalitzada a les taquilles del Teatre Tarragona en horari
d'11 del matí a 1 de la tarda i de 5 de la tarda a 7 del vespre.
Com a novetat, en el marc de la celebració del desè aniversari del Teatre Tarragona, les
persones abonades, que actualment gaudeixen de tarifes especials, podran optar a la categoria
Amics Tarragona Cultura. Aquesta nova categoria que estarà oberta a tothom, afavoreix la
venda anticipada amb un descompte de fins al 20% (màxim sis butaques) per l'adquisició de tres
espectacles com a mínim (cal adquirir el mateix nombre d'entrades abonades a tots tres
espectacles).
La nova programació comptarà amb propostes culturals de diferents entitats i d'altres formacions
artístiques i musicals referents del territori. En aquesta primera venda anticipada es podran
aconseguir les entrades per a Marvel vs. DC in concert (8 d'octubre), una espectacular batalla
musical entre Disney i Warner amb la Franz Schubert Filharmonia; Buffallo Bill a Barcelona
(22 d'octubre), on la periodista Raquel Sans entrevista de manera pòstuma al llegendari cowboy,
encarnat per Ramón Madaula; l'espectacle Terra Baixa d'Àngel Guimerà (29 d'octubre) sorgit del
reality de TV3 El Llop, dirigit per Àngel Llàcer; Desdèmona (4 de novembre), una adaptació
circense d'Otel·lo de Shakespeare a càrrec d'Alba Sarrauete i Les Ofèlies; l'espectacle Una
noche sin luna de Juan Diego Botto (18 de novembre) a partir dels textos de García Lorca; l'òpera
Don Giovanni de Mozart (20 de novembre) amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i
l'Orquestra Simfònica del Vallès; la nova proposta de circ del Col·lectiu Mur, De tu a tu (27 de
novembre); l'espectacle Un Nadal amb el Mag Lari (11 de desembre) de l'icònic mag que es
declara fan de les festes nadalenques; la presentació del disc :) de Pau Vallvé i la seva banda (16
de desembre); i El Diablo Cojuelo (14 de gener) amb els pallassos Rhum&Cia i la Compañía
Nacional de Teatro Clásico.
Pel que fa als descomptes, es mantenen els de les darreres temporades. És a dir, a més dels
descomptes del programa Apropa Cultura per a persones amb risc d'exclusió social, hi ha
descomptes per persones amb mobilitat reduïda, carnet de discapacitat, família nombrosa o
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monoparental (30%), majors de 65 anys (15%), carnet d'estudiant (25%), descompte jove (55%) i
carnet Tarragona Jove (60%). Per a grups, s'aplicarà des d'un 15 a un 25% de descompte
(consulta condicions i reserves a taquilles.teatrestarragona@tarragona.cat). Per als espectacles
de circ (Desdèmona, De tu a tu i El diabló Cojuelo), es podrà comprar un pack de 30 euros.
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