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Per primera vegada arriba a Tar-
ragona l’espectacle familiar Tar-
zan El Musical, amb una única 
representació a la ciutat, dins de 
la programació del Winter Festi-
val de la Tarraco Arena Plaça. 

L’Auditori August del Palau 
Firal de Congressos de Tarra-
gona serà l’escenari del musical 
que es podrà gaudir en una fun-
ció única el pròxim diumenge 27 
de desembre a partir de les sis de 
la tarda. En un primer moment, 
l’espectacle s’havia de celebrar a 
la TAP, però l’organització ha fet 
el canvi d’ubicació, que perme-
trà viure l’experiència d’aquest 
musical amb les mateixes co-
moditats pels assistents. 

Winter Festival de la TAP in-
formarà a tots els compradors 
de les entrades digitals d’aquest 
canvi d’ubicació i també, el 
mateix diumenge, a partir de 
les cinc de la tarda, posarà el 
trenet turístic a disposició dels 
assistents que es personin a la 
TAP per traslladar-los al Palau 
Firal. Així mateix, l’organització 
es mantindrà la numeració dels 
seients i les diferents modalitats 
d’entrada. 
Tarzan El Musical és un es-

pectacle per a tota la família, on 
tant petits com grans gaudiran 
d’una festa dalt de l’escenari i 
d’un teatre amable, didàctic i 

que utilitza l’humor, les cançons 
i les coreograies per explicar 
la història de l’home a la selva 
amb un conjunt de personat-
ges, entre els quals destaquen la 
tribu de micos, ànecs salvatges, 
goril·les, cocodrils i l’expedició 
d’exploradors que s’endinsen a 
la selva per descobrir tot el que 
en ella s’hi amaga. Són uns 90 
minuts de diversió, aventures 
i molta música i ball que serà 

de l’agrat del públic de totes les 
edats. 

El mite de l’home-mico
El musical explica com el mul-
timilionari Tobey Carton con-
venç al cientíic Bishop perquè 
l’acompanyi a la selva africana 
i trobar un cementiri d’elefants. 
Però el què realment vol Carton 
és obtenir el tresor que amaga 
aquest cementiri. Però, Tarzan, 

l’home-mico que es cria des de 
petit amb els goril·les intentarà 
defensar l’espoli i la destrossa 
mediambiental. Ara bé, en els 
plans de defensa de Tarzan no 
compta amb Jane, la illa del 
cientíic de la qual s’enamorarà. 
Un altre personatge destacat de 
la història és la mona Chita, la 
companya incansable del pro-
tagonista que l’ajudarà a resol-
dre totes les situacions: l’ena-
morament de l’home-mico, 
com intentar evitar els plans de 
Carton i aconseguir que tots els 
animals s’uneixin per preservar 
la selva africana i el seu hàbitat 
natural.

Mikel Hennet, en el paper 

principal de Tarzan, i Marta 
Arteta, com a Jane, encapçalen 
l’elenc d’artistes que està format 
per Tamara Agudo, en el paper 
de la mona Chita; Raúl Cassi-
nerio, com a Joseph; Fedor de 
Pablos, com a Tobbey; Ricardo 
Nkosi que interpreta a Hunga-
Hunga; Patrícia Arizmendi que 
encarna l’aranya i altres perso-
natges i Berta Illán en el paper 
del Lleó i altres personatges se-
cundaris.

Pel que fa a la part artística i 
creativa, Tarzan El Musical està 
dirigida per Ricard Reguant i 
produïda per Juan Carlos Parejo.  
Xènia Reguant ha estat l’encar-
regada del text i les lletres de 

l’espectacle i Ferran González 
s’ha encarregat també del text 
i de la composició musical. En 
relació a la posada en escena i la 
coreograia, Núria de Córdoba 
n’és la responsable.  
Tarzan El Musical porta ja a 

les esquenes un grapat de re-
presentacions en diferents ciu-
tats de l’estat espanyol. Aques-
ta és la primera vegada que es 
representarà a Catalunya, a la 
ciutat tarragonina el diumenge 
27. Deprés de la parada a Tarra-
gona, la gira de l’espectacle es 
traslladarà a Zamora, on es re-
presentarà el dia 29, per acabar 
l’any. El musical continuarà les 
seves funcions l’any vinent.
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‘Tarzan El Musical’ arriba per primera vegada  
a Tarragona amb una única representació
L’Auditori August del Palau Firal de Congressos acollirà finalment l’espectacle familiar diumenge vinent, 27 de desembre, a les sis de la tarda

Mikel Hennet encarna a Tarzan, mentre que Marta Arteta fa el paper de Jane en l’obra.
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El trenet turístic 
traslladarà fins a 
l’Auditori al públic 
que es personi a la 
Tarraco Arena Plaça

L’humor, les cançons i les coreografies tenen un protagonisme en aquest muntatge teatral.

Ricard Reguant és 
el director d’aquest 
muntatge, produït 
per Juan Carlos 
Parejo
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