Cultura Biblioteques

22.45 h
XAVIER MARCOS
"Cançons d’ahir i d’aquí"

Interpretació de cançons catalanes
amb un alt contingut poètic i alguna
peça d’Ovidi Montllor, en el 20è
aniversari de la seva desaparició.

TECLASMIT
“Transgressió ritual” de Manuel de Pedrolo
Amb una depurada redacció es descriu la persecució
de la noia, en un lloc singular i misteriós, a fi d’impedir
que perpetri l’acte ritual a què està abocada
fatalment, la qual cosa finalment aconsegueix.
L'obra fa palès l’afany d’objectivar les contradiccions i
la insatisfacció de l'autor, la seva inquietud mai
apaivagada i el seu tarannà heterodox.
Intèrprets: Àngels Sabaté, Antoni Salvat, Pau Gavaldà
i Josep M. Piñol Director: Sergi Xirinacs

Ressopó amb cava del Camp de Tarragona
ESPAI CENTRAL AL VESTÍBUL

23.30 h

23.15 h
COR SAGETA DE FOC
Cançó popular catalana amb un to
reivindicatiu i de caire combatiu.
Abans que mal casada
El testament d'Amèlia
L'emigrant
Senyor Sant Jordi
La gallineta
Els segadors

EULER
Quartet reusenc de rock alternatiu, stoner, grunge
i metall fet en català.
Presentació del seu primer llarg: Cendra.
Guitarra i veu: Pep Santacruz
Guitarra i veus: Erik López
Baix i veus: Albert Vilella
Bateria: Anabel Folch

Directora: Alba Fortuny
Organitzen:

Col·laboren:

Biblioteca Pública de Tarragona, Fortuny, 30. 43001 Tarragona
Informació : 977 240 331 i 240 544 ; bptarragona.cultura@gencat.cat
Horari: Dilluns de 15 h a 20 h ; de dimarts a divendres de 10 h a 20 h Dissabtes de 10 h a 14 h
WEB: http://bibliotecatarragona.gencat.cat
BLOC CINEMÚSICA: http://bptbloc.wordpress.com
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA

REVETLLA DE SANT JORDI
Revetlla de Sant Jordi 2015,
22 d’abril de les 20 h a les 24 h
Arriba la 3a Revetlla de Sant Jordi com a festa i celebració de les
biblioteques públiques de Catalunya, després de la revetlla infantil i familiar.
Des de les vuit de la tarda i fins a mitjanit, presentada pel periodista
Jordi Suriñach.
Lectures, dansa, música i teatre seran els principals ingredients d’aquesta
festa cultural. En aquesta edició especial amb motiu de l’Any de les
Biblioteques i de la celebració dels 10 anys dels clubs de lectura, es
representarà en forma de dansa l’espectacle Els Grills, dirigit per Gemma
Güell i basat en la novel·la La Dona del Grill de Jordi Tiñena. Escoltarem
corals (Tarracosons i Sageta de Foc), veurem teatre (T de Teatre. ONCE,
Teclasmit i Centre de Normalització Lingüística de Tarragona), lletres amb
escriptors tarragonins (APELLC, Escola de Lletres) i amb
escriptors que
parlen sobre Tarragona (Fet a Tarragona). I més música amb Xavier Marcos
i el grup de rock català Euler.

PROGRAMA
BENVINGUDA à càrrec de Jordi Agràs, director dels
Serveis Territorials de Cultura a Tarragona.
MÚSICA I DANSA. SALA INFANTIL

ABRIL 2015
20.45 h
ANY DE LES BIBLIOTEQUES. 10 ANYS DE CLUBS DE LECTURA
“Els Grills”
Espectacle de dansa basat en el llibre La dona del grill, de Jordi Tiñena. Les imatges i paraules
escrites prenen el cos com a caixa de ressonància per donar vida a unes imatges mòbils més
enllà de la intimitat de la lectura.
Intèrprets: Sara López i Beatriz Macías. Música: Tardiss i Trio Mediaeval
Directora: Gemma Güell

TEATRE I MÚSICA
SALA INFANTIL

21.15 h
T DE TEATRE. ONCE TARRAGONA
“Això no és vida!” (Text de Sergi Belbel, Albert
Espinosa i David Plana)
La vida ens fa sentir coses diferents en cada moment.
De vegades ens deprimim i ens estressem; fins i tot,
ens posem agressius. En altres moments ens mostrem
presumits; i en d'altres, quan surt el nen que portem a
dins, podem arribar a ser molt ingenus.
Això no és vida! porta a l’extrem aquestes representacions de nosaltres mateixos en cadascuna de les cinc
vides que expliquen les seves protagonistes.

21.45 h

APELLC I ESCOLA DE LLETRES DE
TARRAGONA
“Passeig per les places i carrers
dels escriptors”
Projecte de divulgació d'escriptors de la literatura
catalana a qui s’ha dedicat una plaça o carrer de
Tarragona, a càrrec de Remei Barberà Gomis.
Lectura de textos de diferents autors per part dels
alumnes de l’Escola de Lletres de Tarragona,
conduïda per Anna Gispert Magarolas, presidenta
de l’APELLC.

Piscolabis amb vins DO del Camp de Tarragona

20.15 h
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA
Cor Tarracosons, dirigit per Josefina Ramon Córcoles
"Llum de primavera"
Signore delle cime.................................Popular italiana
Pokare Kare.............................................Cançó d'amor
Tourdion................................................Anònim francès
Siyahamba........................................................Africana
Amen...............................................................Espiritual
Nit a Muntanya...............Adagio 7a simfonia Beethoven
Aurtxo Seaskan.........................................Cançó basca
This little ligth of mine......................................Espiritual
El cant dels ocells................................Popular catalana
Rock my soul.......................................................Gospel

TEATRE I LLETRES
PLANTA PRIMERA

22.15 h
CENTRE DE NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA DE TARRAGONA
“Xocolata amb ganivet”
Lectura dramatitzada de textos de Xocolata
desfeta de Joan-Lluís Lluís.
Lectors: Mateo David Gallardo Guerrero, Rosa
M. Llauradó Sedó, Júlia López Zueras, Viqui
Roldán Carrascosa i Laura Royo González.

FET A TARRAGONA
“Escriptors que parlen de Tarragona
a la premsa”
Lectura de tres articles periodístics
d'escriptors reconeguts que fan referència
a la ciutat de Tarragona.

Director: Enric Garcia Jardí

Director: Enric Garriga Martí

Etiqueta les teves fotos i piula amb #RevetllaSantJordi

