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 LA RATERA, d’Agatha Christie
dilluns

5 de MAIG 21 h Obra policíaca Teatre Metropol

L’obertura d’una casa d’hostes no ha començat de la millor manera. Ha 
caigut una nevada imponent que ha deixat incomunicats els allotjats i la 
ràdio dóna la notícia d’un assassinat a Londres. El pitjor ha estat quan 
s’ha descobert el cadàver... L’assassí és més a prop del que sembla. 
Presenta: Col·legi Lestonnac / escola@lestonnac-tarragona.net

AL TREN, de Mercè Sàrrias
dimecres

7 de MAIG 21 h Comèdia dramàtica Teatre Metropol

Hi ha viatges que es recorren i d’altres que s’esborren de la memòria a la 
velocitat del llamp. Al tren és un viatge que tres persones recordaran sempre. 
Presenta: CET_Teatre / balmescet@gmail.com

L’AMOR 9.0, textos inspirats en l’obra L’amor a totes les edats, 
de Nicasi Camps i Pinós

dijous

8 de MAIG 21 h Comèdia dramàtica Teatre Metropol

La visió de l’amor en totes les seves variants i moments estel·lars en 
un muntatge original, modern i combinant diferents tècniques escèni-
ques amb un gest de complicitat continu amb l’espectador. 
Presenta: Secció jove Torralba Teatre / torralbateatre@gmail.com

ALLÒ QUE TAL VEGADA S’ESDEVINGUÉ, de Joan Oliver
dijous

15 de MAIG 21 h Comèdia burgesa Teatre Metropol

Reinterpretació del mite bíblic de Caïm i Abel, en què Caïm és un ésser 
sensible i incomprès pels seus pares, un Adam i una Eva molt més re-
signats i conformistes. L’obra pretén ser una crítica al conformisme i a 
l’autoritarisme, alhora que una visió alternativa a la llegenda religiosa.
Presenta: (H)istrionis Teatre / www.histrionisteatre.tk

IRONIES, de creació pròpia i col•lectiva
dimecres

21 de MAIG 21 h Comèdia Teatre Metropol

La història de la narrativa catalana contemporània curta ens ha permès 
apropar al món de l’absurd i de la crítica “subtil”. Presentem un espec-
tacle de creació estructurat en esquetxos breus inspirats en els universos 
creatius de Monzó i Calders. 
Presenta: Aula de Teatre del Col·legi Sagrat Cor / marcchornet@me.com

EN CONTRA, d’Esteve Soler
dilluns

26 de MAIG 21 h Comèdia Teatre Metropol

El progrés, l’amor, la democràcia són els aspectes que tracta l’obra 
que presentem: un retrat sarcàstic, irònic i burlesc de la societat con-
temporània. 
Presenta: Vis de Vanadi / www.visdevanadi.org

TOT ÉS MENTIDA, de creació pròpia
dimecres

28 de MAIG 21 h Comèdia Teatre Metropol

Tot és mentida, aquest és el lema que defensen els personatges de 
l’obra. Una trama plena de conflictes a través d’una sèrie d’esquetxos 
en què la mentida serà un vehicle per resoldre’ls. 
Presenta: La Faixsula (Faixa suada de l’àvia) / lafaixsula@gmail.com

DEL 5 DE MAIG AL 
25 DE JUNY
TEATRE METROPOL / 
ENTRADA GRATUITA
*Coorganitza: Grup de treball Teatre Jove 
*Durant la mostra, FÒRUM DE TEATRE JOVE
(En acabar els espectacles de la mostra, 
es podrà conversar amb els membres de la 
companyia al bar del Teatre Metropol.)
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UNA PISTOLA A CADA MÀ, de Cesc Gay i Tomás Aragay
dijous 

29 de MAIG 21 h Comèdia Teatre Metropol

Tot un seguit d’infortunis i desgràcies envaeixen a tots els personatges 
del gènere masculí de l’obra, que depenen i s’arrosseguen cap a les 
figures femenines de la seva vida. Les dones són les que agafen les 
regnes de totes les situacions. És aquesta la realitat de la societat? 
Presenta: Tornavís Teatre / tornavisteatre@gmail.com

MUSIC IS THE ANSWER, de creació pròpia
dilluns

2 de JUNY 21 h Comèdia musical Teatre Metropol

En una escola d’arts escèniques es troben diferents personatges de 
primer curs amb estils de vida, gustos i somnis molt variats que hauran 
de deixar de banda el que pensen sobre els altres i posar-se d’acord 
per tal d’aconseguir un objectiu comú: l’espectacle de fi de curs. 
Presenta: The Backstage / thebackstage.teatre@gmail.com

BOEING BOEING, de Marc Camoletti
dimecres 

4 de JUNY 21 h Comèdia Teatre Metropol

El Bernat és un arquitecte que té el do de seduir totes les dones. Ara es 
troba immers en una relació amb tres dones, les tres hostesses d’avió 
i cap n’és conscient de la situació. Tot es complica quan les compan-
yies redueixen l’horari de vols i les tres es troben a l’apartament. Com 
solucionarà el Bernat aquesta situació complicada? 
Presenta: Ditiràmbics Teatre / ditirambicsteatre@gmail.com

SÍNGUELS, de creació pròpia
dilluns 

9 de JUNY 21 h Comèdia Teatre Metropol

El món dels sínguels és més petit i complicat del que es pensen les per-
sones que arriben a l’Hotel Rural La Carena. Una comèdia sobre l’amor, 
els desenganys i la crisi dels trenta. 
Presenta: Scenicum Cia / scenicumcia@hotmail.com

E. R. (ACTRIUS), de Josep Maria Benet i Jornet
dimarts

17 de JUNY 21 h Comèdia - drama Teatre Metropol

Una jove estudiant de teatre entrevista tres grans actrius: una diva 
internacional, una estrella de TV i una directora de doblatge, i desco-
breix en els seus records les grandeses i misèries del teatre: tota una 
metàfora de la vida. Presenta Cia. Seven6 / seven6.contact@gmail.com

ADRIÀ, UN TORERO CATALÀ, d’Assumpta Gonzàlez
dimecres 

25 de JUNY 21 h Comèdia Teatre Metropol

El pare li dóna suport, la mare no ho vol però l’Adrià ho té molt clar. Vol 
ser un torero català. Ho aconseguirà? Arribarà a la plaça, a l’arena?
Presenta: L’Enramada Juvenil / polpuigsu@gmail.com

INFORMACIÓ I SERVEIS
Els espectacles començaran puntualment a l’hora anunciada. L’accés 
del públic al teatre comença trenta 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 demana als espectadors que apaguin els telèfons mòbils o d’al-
tres aparells que puguin emetre senyals acústics. L’organització es 
reserva el dret de variar qualsevol programa, sempre que la causa sigui 
imputable a raons alienes. Està reservat el dret d’admissió.

Més informació
Ajuntament de Tarragona. Servei Municipal de Joventut i Cooperació
Rambla Nova, 59. T. 977 296 100, ext. 6524
www.tarragonajove.org
Taquilles del Teatre Metropol. Rambla Nova, 46. T. 977 244 795
*Accessibilitat: El Teatre Metropol (Rambla Nova) disposa d’accés per a persones 
amb mobilitat reduïda.


