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Sis museus i una sala d’expo-
sicions proposen fer un Viatge 
a la Constel·lació Museu el dis-
sabte 19 de maig, amb l’objec-
tiu de relexionar sobre l’ús i la 
importància de la comunicació. 
La proposta coincideix amb la 
celebració de la Nit dels Museus 
i consisteix en una visita guia-
da als set centres culturals. En 
aquesta iniciativa hi participen 
el Museu Bíblic Tarraconense, el 
Museu Diocesà, el Museu d’Art 
Modern, el Museu d’Història, el 
Museu Nacional Arqueològic, 
CaixaForum i el Museu del Port, 
sota la coordinació d’Auriga, Ser-
veis Culturals.

La duració de l’activitat serà 
d’unes dues hores. Les persones 
interessades –dues-centes com 
a màxim, que es dividiran en 
quatre grups– hauran de fer una 
reserva prèvia a reserves@auri-
gasc.com, a partir del 7 de maig i 
ins al dia 17. El preu és de dos eu-
ros perquè, per cobrir la distàn-
cia entre els diferents museus, 
s’utilitzarà el trenet turístic. Cal 
dir que totes les entitats culturals 

que hi participaran oferiran una 
activitat pròpia.

El director del Museu Bíblic 
Tarraconense, Andreu Muñoz, 
va explicar que, en el seu cas, es 
podran visitar murs del porticat 

del Fòrum de Tarraco, mentre 
que Mercè Toldrà, del Museu del 
Port, va anunciar que es farà la 
primera edició de La petita nit 
de la mar. Per la seva banda, Mò-
nica Borrell, directora del Museu 

Nacional Arqueològic de Tarra-
gona, va indicar que com a con-
seqüència del tancament de la 
seu de la plaça del Rei, l’activitat 
es durà a terme a la Necròpolis 
Paleocristiana.
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Sis museus i una sala d’exposicions 
organitzen una visita conjunta 
L’activitat es farà el 19 de maig, coincidint amb la celebració de la Nit dels Museus
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Els directors dels set centres museístics van participar en la presentació al Museu del Port.

Redacció

Del 12 al 21 de juliol, Tarragona 
serà un centre d’activitat teatral 
amb la celebració del Festival 
Internacional de Teatre (FITT), 
organitzat per la Sala Trono 
amb el suport de l’Ajuntament 
de Tarragona i del Departament 
de Cultura de la Generalitat, i el 
patrocini de Repsol. Serà la cin-
quena edició d’un festival que 
va començar l’any 2011 de for-
ma biennal i que des de l’edició 
de 2017 se celebra cada any. Un 
total de 15 espectacles integren 
una programació variada, amb 
propostes de companyies de 
Catalunya, Madrid, Argentina, 
Euskadi, Iraq, Anglaterra, Fran-
ça i Hongria. 

El FITT s’inaugurarà el dia 12 
de juliol amb Crimen i telón, de 
Ron Lalá, una de les companyi-
es de teatre contemporani amb 
segell propi i més projecció in-
ternacional. Però, a part de la 
seva dimensió internacional, 
el FITT també vol ser un bon 
aparador del talent que atresora 
la ciutat de Tarragona. Per això, 

enguany hi ha dos espectacles 
d’artistes tarragonins: Vaig ser 
pròsper, de Marc Chornet, i A 
mí no me escribió Tenessee Wi-
lliams, de Roberto G. Alonso.

Pel que fa als espais, hi haurà 
espectacles al teatre Metropol, 
al Teatre Tarragona, a la sala 
Trono-Armanyà i, per primer 
cop, al Magatzem i al Teatret del 
Serrallo. El Magatzem acollirà 
una peça que va revolucionar la 
cartellera argentina i que arriba 
per primer cop al nostre país 
de la mà del FITT. Es tracta de 
l’obra Mi hijo sólo camina un 
poco más lento, d’Ivor Martini. 
Per altra banda, al Teatret del 
Serrallo es representarà, a les 12 
del migdia, un espectacle per a 
tots els públics, Dancing Gra-
itti, de la companyia hongare-
sa Bandart, a un preu especial 
de 5 euros. El Teatre Metropol 
s’obrirà per mostrar muntatges 
innovadors i arriscats, com Lo-
cus amoenus, de la companyia 
catalana Atresbandes, o Las 
muertes de los otros, de Fernan-
do Montoya (Euskadi).

El Festival Internacional 
de Teatre portarà 
enguany 15 espectacles
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S’inaugurarà el 12 de juliol amb ‘Crimen i telón’


