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QUI SOM?
Tornavís Teatre va ser fundat el curs 2009-2010 per
un grup de joves provinents del grup de teatre de
l’Institut Martí i Franquès de Tarragona, Vis de
Vanadi, que volien seguir fent teatre. Era clar quin
havia de ser el nom d'aquest nou grup: Torna-VÍS.
Per un costat, remarcava les ganes de mantenir
l'essència del lloc d’on havien sorgit, Vis de Vanadi.
Per l'altre, aŀludia l'eina que serveix per a cargolar
els visos.
Tornavís Teatre és un grup actiu dins la cultura
teatral de Tarragona prenent part en molts dels
moviments culturals i populars que se celebren. Des
del primer any moltes entitats van demanar al grup
coŀlaboracions o ambientar teatralment diades o
actes importants de la ciutat. Moltes d’aquestes
actuacions han tingut un caràcter crític que ha anat
perfilant el tarannà del grup fins el punt que
l’esperit crític i les temàtiques de caràcter social
s'han tornat un dels emblemes de la companyia.
Amb les seves obres han reflexionat sobre temes com
la memòria històrica, la dreta espanyola, la llibertat
d'expressió, el paper dels mitjans de comunicació en
conflictes bèŀlics, el gènere, etc.
Actualment el grup està format per una vintena
d'integrants. Tots ells són, abans que res, amics i
companys de fa molts anys, segurament aquesta és
la clau que permet a Tornavís Teatre començar a
plantejar els actes cap a la celebració del seu 10é
aniversari!
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trajectòria de la companyia

A continuació podreu veure totes les actuacions que hem durant aquests 10 anys d'història.
Com podreu veure, organitzem els cursos per portar una obra de text cada primavera dins el
cicle de la Mostra de Teatre Jove de Tarragona. A part de l'obra "principal", durant el curs duem
a terme altres actuacions de carrer per commemorar algun acte, protesta o manifestació de la
ciutat. A més també participem com a voluntaris/es al Festival Internacional de Teatre de
Tarragona (FITT) des de la seva primera edició. Les obres de text que hem portat a la Mostra de
Teatre Jove han estat:
-

Després de la pluja, de Sergi Belbel
El Mort, de diversos autors
Solstici(s). El Mite de Tàrraco, de Valer Gisbert
Quan arriba el migdia, de Jordi Sala
Una pistola a cada mà (adaptació), de Cesc Gay
No parlis amb estranys, d'Helena Tornero
Alejandro y Ana, d'Animalario
Refugiats, de Sergi Pompermayer
Ma Invisible, d'Isaac Rosa. Adaptació de Xavier Magrinyà
La Grada, de Glòria Granell a partír d'un procés de creació coŀlectiva
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Any 2010

- 17 de Maig, Teatre Metropol de Tarragona: "Després de la Pluja" de Sergi Belbel.
- Durant l'estiu, diverses actuacions dins els actes del coŀlectiu "Oci o Negoci?"

Any 2011

- 23 de Març, intervenció teatral a la inauguració de l'espai "La Palmera" de l'Ajuntament de
Tarragona.
- 2 d'Abril, Palau Firal i de Congressos de Tarragona, intervenció teatral a la Festa Intercultural
de Tarragona (FITA)
- 6 de Juny, Teatre Metropol de Tarragona: "El Mort" de diversos autors.
- 17 de Juny, Plaça de la Font, Actuació en suport al moviment "15M".
- 25 de Juny, Espai La Palmera, "Crisi" d'Eloi Isern, Mostra d'espectacles al carrer.
- 30 de Juliol, Plaça dels Sedassos, Representació a les Jornades de "Dones i Art" del Cau de
llunes.
- 28 d'Octubre, Espai Jove "Kesse", "La Maledicció dels Malvesprada. Qui serà el següent?" d'Eloi
Isern amb la coŀlaboració de CrazyDancers.
- 25 de Novembre, Plaça de la Font, Actuació en suport al Dia Contra la Violència de Gènere, per
al Cau de llunes.
- 1 de Desembre, Espai Jove "La Palmera", actuació a l'acte de sensibilització el dia mundial del
SIDA.

Any 2012

- 25 de Febrer, Palau Firal i de Congressos de Tarragona, intervenció en l'espectacle Inaugural
de Tarragona Capital de la Cultura Catalana 2012 "Som Llamp, Som Cruïlla"
- 23 d’Abril, Rambla Nova de Tarragona. Participació en la jornada mitjançant un stand propi
ambientat i amb un photocall de Sant Jordi.
- 19 de Juny, “Solcistici(s). El Mite de Tàrraco” de Valer Gisbert.
- 30 de Juny, pati del Espai Jove Kesse. Organitazació juntament, amb altres entitats, i
participació al FITA (Festa Intercultural de Tarragona).
- 17 d’Agost, iMAGInada de Tarragona. Representació de “Cabaret bitllet”.
- 1 de Setembre. Representació del “Doctor Festa” a les festes del barri de l’Associació de veïns
Tarraco.
- 24 de Novembre, Cornudella. Representació de “Dones i Teatre” dins de les jornades solidàries
contra la violència de gènere.
- 30 de novembre. Actuació al espai Jove Kesse, juntament amb CrazyDancers i l’escola de
Lletres a la “Nit de Llegendes Urbanes”

Any 2013

-9 de Febrer, plaça "Pàrquing" Jaume I Tarragona, Baixade del Pajaritu, organitzada per la Pipel
-7 de Març, Teatre Tarragona: animació de públic, juntament amb Vis de Vanadi, abans de la
representació de "Cyrano de Bergerac"
-6 d'Abril, Plaça de les Cols de Tarragona: participació en el "Dia de la Cultura" organitzat per
l'AEIG Xaloc, amb l'espectacle de "Dones i Teatre".
-22 d'Abril, Escola Sant Sebastià de Pallaresos: Animació infantil amb el "Doctor Festa".
-23 d'Abril, Rambla Nova de Tarragona: Participació en la jornada de Sant Jordi amb una
paradeta pròpia i un photocall especial per l'ocasió.
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-26 d'Abril, escola Mare Nostrum de Tarragona: Representació del conte el "Sastre Valent".
-11 de Maig, local CJXT: participació en la jornada contra la repressió amb la representació de
l'espectacle "NO".
-12 de Juny, Teatre Metropol de Tarragona: representació de "Quan arriba el migdia" de Jordi
Sala.
-Finals de Juny: equip de voluntaris del "Festival Internacional de Teatre de Tarragona",
organitzat per la Sala Trono.
-14 d'Agost, Escenari Cabaret de "La iMAGInada": representació de "El Banc".
-31 d'Agost, Festes del Barri de l'AAVV Tarraco: animació infantil amb el Dr. Festa.
-13, 14 i 15 de Setembre: Participació a Barraques Tarragona durant les festes de Santa Tecla
-13 de Setembre, Barraques Tarragona: Pregó de Barraques
-14 de Setembre, Barraques Tarragona: animació infantil amb el Dr. Festa
-17 de Setembre, Festa Infantil Ball de Diables petit de Tarragona: animació infantil amb el Dr.
Festa.
-5 d'Octubre, Carrer del portal del Carro: Dramatització de poemes de Joan Brossa, dins l'acte
de "Versos Lliures de Carrer-24 hores de poesia ambulant".
-17 de Novembre, Claustre del Seminari de Tarragona: Interacció Teatral a partir de l'obra
poètica d'Estellés.
-1 de Desembre, Rambla Nova de Tarragona: participació en l'acte del Dia Mundial de la SIDA

Any 2014

-21 de febrer, itinerant, Tarragona. “Avorting Tour” és una acció protesta, que vam fer juntament
amb Cau de Llunes, contra la proposta de llei de l’avortament.
-28 de Febrer, Escola Pau Delclòs: Animació infantil – festa de Carnaval.
-1 de març, a la Baixada del Pajaritu. Participació amenitzant l’acte amb personatges peculiars.
-4 d’abril, Plaça de la Font de Tarragona. Participació a l’estand de Tarragona sense Fronteres”
de Metges sense Fronteres. Representació infantil, contacontes del món.
-23 d’abril, Rambla Nova de Tarragona. Participació en la jornada mitjançant un stand propi
amb un photocall de Sant Jordi.
-25 i 26 d’abril celebració del 5è aniversari de Tornavís “Fem cultura”. Amb coŀlaboracions de
dansa, teatre, música, monòlogs, etc.
-29 de maig, Teatre Metropol de Tarragona. Representació d’ “Una Pistola a Cada Mà” de Cesc
Gay.
-17 d’Agost, iMAGInada de Tarragona. Representació de “Cabaret bitllet” amb la coŀlaboració de
Mariano Chaparrete.
-Setembre, Tarragona. Barraques de Santa Tecla. Participació en la jornada mitjançant un stand
propi ambientat.
-12 d’octubre, Cambrils. Participació a “Botifarrada a la hispanitat”.
-28 d'Octubre, Casa Castellarnau "La Maledicció dels Malvesprada. Qui serà el següent?" d'Eloi
Isern.
Any 2015

-21 de Març per l’Aniversari del Casal al local de la CJXT. Representació on tractàvem l'educació
pública, la igualtat de gènere, la llibertat, la repressió i la xenofòbia.
-1 de juny, Teatre Metropol Tarragona. Representació de “No parlis amb estranys” d’Helena
Tornero.
-Finals de Juny: equip de voluntaris de la tercera edició del "Festival Internacional de Teatre de
Tarragona", organitzat per la Sala Trono.
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Any 2016

-21 febrer - Bràvium. “No parlis amb estranys” d’Helena Tornero.
-22 febrer - INS Martí franques. “No parlis amb estranys” d’Helena Tornero.
-26 d’abril - actuació “L’educació” per l’Assemblea d’educació
-26 de maig - Teatre Metropol. “Alejandro y Ana” d’Animalario
-Setembre, Tarragona. Barraques de Santa Tecla. Participació en la jornada mitjançant un
stand propi ambientat.
Any 2017

-25 d’Abril - Representació “antologia poètica”
-11 de maig - Teatre Metropol. “Refugiats” de Sergi Pompermayer.
-15 i 16 juliol FITT
-Setembre, Tarragona. Barraques de Santa Tecla. Participació en la jornada mitjançant un
stand propi ambientat.
Any 2018

-30 i 31 de març i 1 d’abril - Bolos Refugiats a la Sala Trono
-14 d’abril - aniversari Histrionis
-21 de maig - Teatre Metropol. “Mà invisible” d'Isaac Rosa. Adaptació de Xavier Magrinyà.
-25 de maig i 1 de juny - animació teatral de la Visita Grans Runes
-12 al 21 de juliol: equip de voluntaris de la tercera edició del "Festival Internacional de
Teatre de Tarragona", organitzat per la Sala Trono.
Any 2019

-20 octubre - bolo morell mà invisible
-8 novembre - presentació llibre àngel
-28 de DES al 6 de gener - animació infantil SAHARA
-8 febrer - concert antirepre (performance gènere)
-29 de maig - Teatre Metropol. Representació "la Grada", de Glòria Granell a partír d'un
procés de creació coŀlectiva de Tornavís Teatre.
-25 al 29 de juny: equip de voluntaris de la tercera edició del "Festival Internacional de
Teatre de Tarragona", organitzat per la Sala Trono.
-28 octubre (Tarragona) - Contra la repressió seguim lluitant!
-3 novembre (El Masroig) - La Grada de Glòria Granell a partír d'un procés de creació
coŀlectiva de Tornavís Teatre.
-6 novembre (Reus) - Contra la Repressió seguim lluitant!
-15 novembre (El Morell) - La Grada de Glòria Granell a partír d'un procés de creació
coŀlectiva de Tornavís Teatre.
-16 novembre (Valls) - Contra la repressió seguim lluitant!
-6 de desembre (Magatzem) - La Grada de Glòria Granell a partír d'un procés de creació
coŀlectiva de Tornavís Teatre.
-7 de desembre - PRESENTACIÓ 10è ANIVERSARI - recull de fragments d'obres
Any 2020

-11 de gener - Acció 10è aniversari - Depressió: com la sentim? - Espai Jove Kesse
-18 de gener (La Canonja) - Contra la repressió seguim lluitant!
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