
De 17 h a 19 h 

 

Concert: EL SO MÉS TRADICIONAL 
 

Alumnes de l’AULA D’INSTRUMENTS TRADICIONALS  
DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE TARRAGONA 

Arriba la VI Revetlla de Sant Jordi com a festa i  
celebració de les biblioteques públiques de Catalunya,  

amb activitats infantils de les 17 h a les 19 h 

PROGRAMA 

  Berenar amb coca i xocolata  

17 h  

Voleu saber quines són les agrupacions de la Festa Major? Com sonen la gralla, el tim-

bal, el sac de gemecs, l’acordió, les tenores, els tibles, el flabiol i el tamborí? 

 

Veniu a sentir la Cobleta, el conjunt d’acordi-

ons diatònics i el grup de gralles i timbalers 

Maginets de la mà dels instrumentistes 

més petits! 
 

Per a tots els públics. 

17.30 h  



 

Concert: TARRAGONA RAGTIME RAGS 
GRUP DE PERCUSSIÓ DE GRAU PROFESSIONAL DE  

L’ESCOLA i CONSERVATORI DE MÚSICA  
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  

 

Representació del conte 
BAIXANT DE LA FONT DEL DRAC, 

de Raquel Carrascosa  
 

NEBULOSA TEATRE 

    
Us heu preguntat mai si hi havia més dracs? Si hi va haver més pobles que van ser 

atacats? Si sant Jordi va ser l'únic cavaller? Nosaltres coneixem una història diferent, 

on hi ha un drac ferotge, una princesa preocupada i un cavaller una mica especial.  
 

Amb Ivan  Bladé, Miguel Carrasco, Raquel Carrascosa, Claudia Gasó i Mehdi Salouhi. 
 

Per a tots els públics. 

 
El ragtime és un gènere musical que es va desenvolupar als Estats Units a finals del 

segle XIX, derivat de la marxa i caracteritzat per una melodia sincopada i un ritme ac-

centuat en les parts senars del compàs, provinent de la música africana. És una de les 

primeres formes autènticament nord-americanes i una de les principals influències en 

el desenvolupament del jazz. 
  

Amb el grup de percussió de Grau Professional del Conservatori de Tarragona: Patxi 

Gonzàlez, Joan Manetas, David García, Magí Llatser i Jana Corsellas.  

Director: Francesc Vidagany. 
 

Per a tots els públics. 

18 h  

18.30 h  

Biblioteca Pública de Tarragona, Fortuny, 30. 43001 Tarragona 
Informació:  977 240 331 i 977 240 544; bptarragona.cultura@gencat.cat 
Horari: dilluns de 15 h a 20 h; dimarts a divendres de 10 h a 20 h 
Dissabtes de 10 h a 14 h 
 
 

WEB: http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA: https://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BPT&TGN: htpps://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

 

Organitzen: 

Etiqueta les teves fotos i piula amb #RevetllaStJordi


