TÀRREGA

Divendres 24 gener 2020
21 h
Teatre Ateneu
Dalt l’escenari presenciarem un intens diàleg
musical entre els dos gegants de la guitarra
flamenca i el piano. El nou treball conté vuit
composicions pròpies i constata la vigència
d’un projecte de gust exquisit que sorprèn
per la seva autenticitat i elegància. A la
seva heterodoxa paleta sonora conflueixen
bulerías, tanguillos peces d’aromes brasilers ...
La unànime acollida del seu primer disc,
Connexió, que els va portar a realitzar concerts
a Àsia, Amèrica, Àfrica i Europa, convertia
aquest segon disc en un desafiament, que
Mezquida i Chicuelo van resoldre amb nota,
a través de l’aproximació lliure de la qual han
fet un segell. No hay dos sin tres ha estat
qualificada com una “delícia”, i la crítica ha
coincidit a assenyalar la subtil evolució artística
que exhibeix el projecte a través d’aquesta
nova obra.

CHICUELO I MARCO MEZQUIDA
No hay dos sin tres

Preu

Dtes

10 €

15%: carnet biblioteca, 20%: Tr3sc, Carnet jove, > 65
anys, aturats i discapacitats i 5€ < de 18 anys

Fitxa artística
Juan Gómez “Chicuelo”
guitarra
Marco Mezquida
piano
Jacobo Sánchez
percussió

Divendres 7 febrer 2020

Pop
contemporani

21 h
Teatre Ateneu

MANEL
Per la bona gent

Cinquè treball de la banda barcelonina i
primer que estrenen en el seu propi segell,
Ceràmiques Guzmán, i que ratifica l’aposta
del quartet pel pop contemporani, amb
dotze cançons en què han combinat tradició
i electrònica sense perdre de vista la seva
essència. Un viatge al•lucinant a cavall d’un
so personal i absolutament intransferible, de
Manel només es pot esperar el més inesperat.
Aquest treball ha obtingut una calorosa acollida
per part de la crítica: ha estat considerat disc en
català de la dècada per La Vanguardia, i el millor
disc de l’any per El Periódico de Catalunya i la
revista Enderrock. Ha obtingut posicions de
mèrit a les llistes de Mondo Sonoro, Rockdelux
i ABC. A més, la cançó que li dóna títol ha estat
la més destacada de 2019 per Rockdelux (top
nacional) i la segona per Indiespot (nacionals
i internacionals) i no ha baixat del Top-50 de
la Lista Oficial de Ventas des de la seva doble
entrada al número 1.
Preu

Dtes

25 €

15%: carnet biblioteca, 20%: Tr3sc, Carnet jove, > 65
anys, aturats i discapacitats

Fitxa artística
Guillem Gisbert
guitarra i veu
Martí Maymó
baix i teclats
Roger Padilla
guitarra
Arnau Vallvé
bateria

Pop
metafísic

Divendres 13 març 2020
21 h
Teatre Ateneu

Kevin

Aquest és el quart disc en solitari d’aquest
membre d’Anímic, un disc que mira de reüll al
soul més ‘easy-loving’. En l’univers Palau les
preguntes mai no tenen una resposta clara i no
serà diferent en aquesta ocasió, però és evident
que estem davant de l’obra més romàntica
i colorista de l’artista, en què el tu i el jo que
sempre protagonitzen les seves lletres i es
converteixen en un micro univers on cada punt
de vista esdevé una possible nova dimensió.

Energia fosca

Sabem que l’expansió accelerada de l’univers no
s’explicaria sense la presència d’una misteriosa
energia fosca, que ha d’existir però que ningú
ha pogut percebre mai. El Petit de Cal Eril se
suma a aquesta hipòtesi amb un nou recull de
cançons que travessen el cosmos per generar
al seu voltant una força gravitacional imparable.
L’impacte de la radiació ultraviolada en la matèria
obscura va acabar marcant el singular caràcter
del disc, on s’alternen moments de màxima
luminància amb atmosferes inquietants.

FERRAN PALAU + EL PETIT DE CAL ERIL
Kevin + Energia fosca

Preu

Dtes

10 €

15%: carnet biblioteca, 20%: Tr3sc, Carnet jove, > 65
anys, aturats i discapacitats i 5€ < de 18 anys

Fitxa artística
Ferran Palau
veu
Jordi Matas
guitarra i teclats
Dani Comas
baix
Joan Pons
bateria
Joan Pons
veu i guitarra
Artur Tort
teclats
Ildefons Alonso
bateria
Jordi Matas
guitarra de dotze cordes i teclats
Dani Comas
baix

Diumenge 22 març 2020
19 h
Teatre Ateneu

Música
clàssica

Novament l’Orquestra Julià Carbonell forma
part de la programació del nostre cicle, en
aquesta ocasió amb un repertori de música
força contemporània on els instruments de
corda i percussió adquireixen un protagonisme
rellevant.

ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL
Danses del Segre

Com rellevant i molt especial és el
Concert Snare Drums i Cordes de JF Ruiz,
percussionista de l’orquestra que en aquesta
ocasió actuarà com a solista d’aquest atípic
concert, on el solista es col·loca entre el mig i
fons de l’orquestra per qüestions d’equilibri de
volum i de conjunció orquestral. El compositor
el defineix com a la primera obra amb forma de
concert per a tambor i orquestra.
En aquesta ocasió l’orquestra ha volgut
recuperar aquesta original peça que formarà
part del repertori juntament amb Tres postals
il·luminades de Xavier Montsalvatge i Danses
del Segre de Rafael Moreno.

Preu
5€

Fitxa artística
Afons Reverté
director
Juan Francisco Ruiz
tambor solista
Orquest Julià Carbonell
de les Terres de Lleida

Diumenge 29 març 2020
17 h | 18:30 h
Teatre Ateneu
Ens agrada fer sentir la música als nadons,
en aquesta ocasió a partir de peces
emblemàtiques dels musicals de tots els temps.
Passarem per himnes, moments dramàtics,
corals, íntims, coreografies, solos… Molts nens
i nenes segurament han quedat bocabadats
davant dels colors brillants d’El mag d’Oz , un
dels títols més populars d’un gènere. En aquest
nou espectacle la Companyia Pels més menuts
ha triat un repertori per captar la seva atenció
a través de tots els sentits. Un espectacle que
no infantilitza les partitures populars i busca la
complicitat dels adults, que també es veuran
immersos en aquest univers de fantasia i màgia.
Prepareu-vos per un viatge a l’imaginari del
món dels musicals més universals, teatrals
i de cinema, amb títols de musicals tan
representatius com The phantom of the opera,
Els miserables, El Mag d’Oz, Rent, The jungle
book, The lion King, Sing’in the rain, Mar i cel,
Cabaret, America, Little shop of horrors, West
side story, Grease ...

COMPANYIA PELS MÉS MENUTS
Musicals pels més menuts

Preu
5€

Fitxa artística
Faló Garcia i Pallejà
veu
Adrià Bauzò
saxo baríton
Karol Green
veu i moviment
Xavi Molina
saxo tenor
Pau Sanchez
acordió, flauta i saxo alt
Andreu Vilar
vibràfon i percussió

Rock
d’autor

Dijous 14 maig 2020

Fitxa artística

19 h
Teatre Ateneu

Pau Riba
veu i guitarra
De Mortimers:
Noè Escolà o Lia Queralt
teclats
Oriol Liñan
veu
Moisès Queralt
bateria
Marçal Guasch
guitarra
Maus
guitarra i veus
Jsu
baix i veus

Dioptria 50
El molt apreciat LP Dioptria, un disc avançat al
seu temps i considerat número 1 a Catalunya
i un dels 10 millors a Espanya, compleix mig
segle i ho celebrem amb un sonat —i sonor—
espectacle. Per commemorar-ho en Pau ha
decidit tornar a muntar el repertori del doble
disc, acompanyat per la banda De Mortimers.
“Tot i que en algun moment de la meva carrera he estat
més aviat contrari a les celebracions, aquesta vegada em
sembla que cal i que toca: en superar jo els 70 i ser absorbit
per l’espiral inexorable del maalstrom de l’existència, que
a cada volta i com més va més ràpid et va xuclant cap
a l’àvid i poderós forat negre de l’aigüera còsmica, les
perspectives cobren un altre valor. Som-hi doncs!”

Anartista
Compartirà l’escenari Xavier Mayora que
presentarà el seu segon treball en solitari. Un
disc lliure i sincer, profund i reflexiu, madur,
amb cançons de passió i de revolta arrelades
a la terra, d’amor i de lluita, amb vocació de
transformació, nascudes d’allà a on l’art esdevé
compromís i l’artista activista.

PAU RIBA + XAVIER MAYORA
Dioptria 50 + Anartista

Preu
5€

Xavier Mayora
veu i guitarra
Pau Sastre
veus i teclats
Pep Massana
veus i violí
Nico Correa
bateria
David Gès
saxo i flauta travessera
Fede Salgado
Baix

La Regidoria de cultura posa a disposició dels grups musicals 3 bucs
d’assaigs als baixos de l’edifici Espai MerCAT, un d’ells equipat.
Descripció del material tècnic a disposició dels usuaris.
2 bafles B C T A 1 1 5 A autoamplificats
Taula P e a v e y P V 1 4 U S B . - 1 4 C A NALS+FX+USB
3 micròfons S h u r e S M 5 8 - L C E
2 micròfons d’ambient S t a g g C M - 5 0 6 0 2
5 suports jirafa per micros
Doble reproductor CD W O R K C D450.
Bateria M a p e x V 5 0 4 5 amb doble pedal, bombo i seient
Amplificador de guitarra M a r s h a l l M G 1 0 0 D F X
Amplificador de baix B a s s k i c k 2 0 0
Preus de lloguer dels bucs d’assaig de l’Espai MerCAT.
Bucs no equipats

Bucs equipats

De dilluns
a divendres

hora

pack
10 h

pack
20 h

hora

pack
10 h

pack
20 h

De 16 a 20 h

2€

15 €

25 €

3€

22 €

37 €

De 20 a 23 h

4€

30 €

50 €

6€

44 €

74 €

De 10 a 20 h

4€

30 €

6€

44 €

De 20 a 23 h

8€

60 €

12 €

85 €

Dissabtes

CHICUELO I MARCO MEZQUIDA
Divendres 24 gener 2020
21 h | Teatre Ateneu | 10 €

TÀRREGA

MANEL
Divendres 7 febrer 2020
21 h | Teatre Ateneu | 25 €

Organitza:

FERRAN PALAU + EL PETIT DE CAL ERIL
Divendres 13 març 2020
21 h | Teatre Ateneu | 10 €
ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL
Diumenge 22 març 2020
19 h | Teatre Ateneu | 5 €
COMPANYIA PELS MÉS MENUTS
Diumenge 29 març 2020
17 h i 18:30 h | Teatre Ateneu | 5 €
PAU RIBA + XAVIER MAYORA
Dijous 14 maig 2020
19 h | Teatre Ateneu | 5 €
Venda anticipada d’entrades a:
culturatarrega.cat
Botiga del Museu
Taquilla 1 hora abans de cada concert
Més informació:
Tel. 973310731 | cultura@tarrega.cat

