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SERVEI
educatiu
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9, 10, 11 i 12 de març

familiar

Escola de
l’espectador

Teatre Principal / Visites teatralitzades

GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL

Preu

abonament

8€

familiar

Carnet
Amics dels Teatres

6€

Recomanat per a alumnes de 4t de primària

Saps què amaga el Teatre Principal? I com es crea un
espectacle teatral? Els mateixos actors i treballadors del
Teatre acompanyen als més menuts i els ajuden a descobrir tots els secrets i històries en una visita entretinguda
i alhora pedagògica.

Recomanat
des dels
4 anys

Dissabte 6 de febrer. 18 h
Titelles

Zum-Zum Teatre

Reserves: Regidoria d’Ensenyament 977 63 60 04. Gratuït

LA GALLINA DELS OUS D’OR
Els grangers d’aquesta història no perdien el temps pensant en els diners i
sempre repartien el poc que tenien amb qui més ho necessitava, però un dia
va arribar una gallina a la seva granja i va pondre un ou d’or. Una història que
conta que els diners són un «cuento». Una bonica trama sobre la riquesa, la
pobresa i l’avarícia.
Copresentat amb Zum-Zum Teatre

familiar

8€
Carnet
Amics dels Teatres

6€

Teatre

IPA PRODUCTIONS

Dissabte 17 d’abril. 18 h

Recomanat
des dels
4 anys

Teatre Nu

Preu

Dissabte 6 de març. 18 h

Teatre Principal / Teatre en anglès

Teatre

abonament

Recomanat
des dels
4 anys

El Replà

QUAN LES NENES VOLEN ALT

EN PATUFET (I ELS SEUS PARES)

Dimarts 13 d’abril. 11 h

Copresentat amb Teatre Nu

Adreçat a alumnes de secundària

Preu

8€
Carnet
Amics dels Teatres

6€

abonaments

3 espectacles al Centre Cultural
ABONAMENT ESTÀND
ARD

NET
B EL CAR
M
A
T
N
E
S
ABONAM S DELS TEATRE
AMIC

’t
Estalvia

55 €

12 a 14 i 18 a 20 h

Dimecres no festius: 18 a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Sant Joan
Festa Major de la Ciutat de Valls
Del dilluns 14 al dijous 24 de juny
Diàriament: de 18 a 21h

BODAS DE SANGRE

Projecte Ingenu adapta una de les obres més conegudes de Federico García Lorca, per dibuixar una història
tràgica sobre l’amor i el desig enfrontats al deure, l’honor i els interessos familiars. Lorca parteix d’un aparent
costumisme per dibuixar una crítica moral de l’Espanya
dels seu temps.

Adquireix
l’abonament de
temporada i et
regalem una entrada
per anar al cinema,
vàlida des del 15 de
gener i durant un any.

✓ El pots obtenir a la taquilla del Teatre Principal
Si la Cu
ltura et
toca, ara
et

Vàlida

toca a
tu

1any
des del

15 de

gener

del 202

1 i dura

nt un any.

ABONAMENTS FAMILIARS
3 espectacles familiars les tardes del dissabte
RNET
T AMB EL CA
ABONAMEN ELS TEATRES
AMICS D

12 ’t€ 6 €

Estalvia

ABONAMEN
T
18 €
Estalvia’t 6

€

important

En cas que les autoritats tornin a decretar el tancament forçat
dels teatres, l’import de les entrades adquirides serà retornat
en 72 hores, pel mateix canal de pagament.

PROMOCIÓ 3 X 30 X 30 / ELS 30 MINUTS JOVES

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS

P ro m

Encara no tens el teu carnet gratuït?
promocions especials i informació personalitzada

Dimecres 20 la venda s’inicia a les 10h

Horari habitual del 5 de febrer al 30 d’abril

PROJECTE INGENU

✓ Et permetrà aconseguir els millors preus,

Estalvia’t d’11 a 17
€

Disponibles fins al 6 de febrer

Horari especial del dimecres 20 de gener
al dimecres 3 de febrer

Teatre Principal / Teatre

Ja som 3.327 Amics
dels Teatres de Valls

Disponibles fins al 3 de febrer

web 24 hores www.valls.cat

HORARIS TAQUILLES

Vestíbul del Teatre Principal

EXPOSICIÓ VALLS I TEATRE EN FEMENÍ
La invisibilitat femenina en el món de les arts és evident al llarg dels segles
i encara més si ens centrem en l’art del teatre. La reivindicació i la necessitat d’aportar la visió de gènere, i trencar amb els estereotips imposats
per la societat heteropatriarcal, ens porta a dones sobre l’escenari fent un
repàs al teatre vallenc a finals del segle XX.
Comissariada per Aïda Sánchez
Producció: Xarxa de Cultura de Valls

Febrer - Juny 2021

Si la Cultura et toca,
ara et toca a tu

mesures
de seguretat
És obligatori l’ús de la mascareta
Mantingueu les distàncies
de seguretat en tot moment
Netegeu-vos les mans amb
gel hidroalcohòlic abans d’accedir al teatre
Utilitzeu els vostres dispositius mòbils,
evitant fer ús de les entrades en paper
Accés esglaonat, recomanem arribar amb prou
antelació a l’equipament
Recorda que tens fins a les 23h per arribar al teu
domicili, i has de conservar la teva entrada

Reserves: Xarxa de Cultura de Valls 977 63 60 03
cultura@valls.cat. Preu 9€

45de€9 a 15 €

Taquilles Teatre Principal

Anglaterra té un problema: el comissari de policia de
Nottingham, el ric i avar recaptador d’impostos. El nostre
valent heroi, Robin Hood, està convençut que ell és l’únic
que pot salvar el país. Amb arc, fletxes i espasa, lluita heroicament en nom de la justícia. És valent. No té por. Però
malauradament s’equivoca!
Reserves: info@imaginautes.cat - 977 22 99 30. Preu 5€

Copresentat amb El Replà Produccions

Sistemes de venda d’entrades

Recomanat per al cicle mitjà i superior de primària

Hi havia una vegada una entranyable parella a qui agradava cantar,
cantava ell, cantava ella... Un dia aquesta parella va decidir entrar en
el món de la maternitat i la paternitat, i ho va fer amb alegria i il·lusió.
De seguida, però, un fet inesperat els va omplir de patiment: el nen
naixeria molt i molt petit.

L’Adriana, la Ximena i la Martina tenen grans somnis. El Sr. Sivolspots està
construint ales per tal que puguin assolir-los. Però la banda del senyor Nohoaconseguirasmai els han omplert les butxaques de pedres perquè no puguin volar. Elles són tres, però podrien ser-ne deu, o cent, o totes les nenes del planeta.

Dimecres 20 de gener. 10h

ROBIN HOOD

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

Un espectacle que connecta amb humor la història tradicional amb les
obsessions d’avui

Adaptació musical d’en Joan Sors del conte homònim de Raquel Díaz Reguera

TOTES LES ENTRADES
A LA VENDA

DEL 6 DE MARÇ AL 2 DE MAIG

Dimecres 17 de març.
9.30, 11 i 15.30 h

Una bonica història sobre la riquesa, la pobresa i l’avarícia

e
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LES BAMBOLINES
DEL TEATRE PRINCIPAL

Cicle d’activitats a l’entorn
de la programació estable
dels Teatres de Valls

oció

Jo30vxe30

3x

Entrades a 3 € per als menors de 30 anys durant els 30 min abans de
l’inici de cada espectacle a la taquilla de l’espai on es realitza.
Una entrada per espectador. • Vàlida en els espectacles amb Promoció

ALTRES AVANTATGES
ESPECIALS
Cultura accessible,
ara més que mai!
Els Teatres de Valls ofereixen avantatges especials (preu reduït assimilat al del carnet Amics
dels Teatres de Valls) als espectacles nocturns:

✓ Carnet Jove
✓ Usuaris de l’European Youth Card
✓ Menors de 12 anys
✓ Majors de 65 anys
✓ Pensionistes
✓ Tarja acreditativa de la discapacitat
✓ Persones en situació d’atur
✓ Famílies nombroses per a tots els membres
✓ Família monoparental
✓ Estudiants de teatre, dansa, música i circ
✓ Socis del Col·legi Oficinal de Psicologia de Catalunya
✓ Socis Òmnium Cultural
✓ Erasmus Student Card
La pertinença s’ha d’acreditar en comprar i accedir
al teatre. Avantatges especials no acumulables als
abonaments ni al carnet Amics dels Teatres.

SERVEIS A L’ESPECTADOR
Carnet Amics dels Teatres de Valls
Disponible al Teatre Principal en horari de taquilla, permet avantatges
en el preu de les localitats en venda presencial i promocions especials.
Aforament
Per complir amb la normativa d’aforaments, tots els menors hauran
de comptar amb una entrada per accedir als Teatres. Els nens i nenes
menors de 2 anys no paguen entrada sempre que no ocupin butaca però
segueixen computant per a l’aforament, a excepció d’aquells espectacles
dirigits a nadons en què sí pagaran.
Atenció especial
Les persones amb mobilitat reduïda tenen accessos i espais reservats.
En el moment d’adquirir les entrades, cal que ho comuniquin a taquilla
o al tel. 977 636 003.
Servei d’informació
La taquilla del Teatre Principal ofereix el servei de venda d’entrades
d’altres entitats culturals, així com el de Punt d’Informació Cultural de
les activitats de les associacions dins el programa Cultura Participativa.

Ajuntament de Valls
Descarrega’t la

Venda
Cada espectador podrà adquirir 10 abonaments o bé 10 localitats
per espectacle.

Autobús nocturn
Durant tota la temporada teatral, divendres, dissabte i vigília de festius,
Valls està comunicat en horari nocturn amb la ciutat de Tarragona a
través de la línia NT5.

disponible per iphone
i android gratuïtament

programa d’ajuts

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Aparcament més proper al Teatre Principal
El Pati

Patrocinadors

Programa d’atenció als grups
Si pertanys a alguna associació, vas a una escola o a un gimnàs i sou 20
persones que voleu gaudir d’un espectacle, us farem preu reduït i, a més,
obtindreu dues entrades gratuïtes addicionals. Posa’t en contacte amb
taquilla o truca al telèfon 977 636 003.

Socis Programació familiar

Alçadors
En els espectacles familiars disposem d’alçadors per a les nenes i
nens en el vestíbul dels teatres.
Canviadors per a nadons
Disponibles als lavabos.
Servei de bar
Funciona des de l’obertura de portes i en els entreactes de la temporada
estable i en les activitats de les entitats en els espectacles en què
hi ha pausa.
Lloguer d’espais
Els Teatres de Valls lloguen els espais per a actes d’empresa,
celebracions, cursos, seminaris... Trobareu a la vostra disposició una
bona dotació de material tècnic i els corresponents recursos humans.
Adreces
Teatre Principal: c. Jaume Huguet, 10-12 / Centre Cultural: pl. Francesc Layret s/n.
Informació per correu electrònic
Demana-la a cultura@valls.cat

Socis Programació

Servei Educatiu

Cooperem amb

Promocions especials

EMD picamoixons

20 h

Dimecres
3 de febrer

centre
cultural

Dissabte
20 de febrer

teatre

20 h

centre
cultural

20 h

centre
cultural

sobre textos de Federico García Lorca

Per omplir d’estels el pati de butaques
Juan Diego Botto i Sergio Peris-Mencheta es retroben després de
guanyar quatre premis Max, per proposar una altra suggestiva experiència teatral. Una nova peça commovedora i sorprenent que
ens parla de Lorca des d’una sensibilitat del segle XXI, com si el
propi Federico estigués avui aquí entre nosaltres. No és un viatge
arqueològic sinó una forma de conèixer amb la seva obra la nostra
pròpia realitat. Una peça viva, atrevida i dinàmica en què la paraula
de Lorca, la seva vida i el seu món, serveixen de mirall del nostre.
Producció: Barco Pirata, La Rota i Concha Busto
Direcció: Sergio Peris-Mencheta

P ro m

oció

J ov e 0

3 x 30

x3

3

Preu

22/24 €

Promo

Carnet
Amics dels Teatres

KUTXI ROMERO (MAREA)
+ RAZKIN (LA FUGA)
Per tocar de ben a prop
els que sovint veiem lluny

Kutxi Romero, líder del reconegut grup de rock Marea, presenta
els seus grans èxits en format acústic. Després d’una de les gires més reeixides de la música, batent rècords d’assistència de
públic el 2019, torna als concerts més propers i s’embarca en un
petit tour de concerts acústics en teatres. Acompanyat a les guitarres de dos fidels escuders, Pete i Juanito Lorente, porta com a
artista convidat al seu amic i gran artista, Razkin –
cantant de La Fuga-, que presenten en acústic les
Preu
cançons del seu projecte en solitari.

18 €

Copresentat amb Zucar Event

20 h

centre
cultural

BUHOS
TERÀPIA COL·LECTIVA
Ideal per a tothom que senti
que vivim temps grisos
El primer espectacle per a teatres de Buhos, un dels grans grups
d’èxit del panorama musical. Es reinventen amb una proposta inèdita que et convida a un procés de treball interior i d’evolució
personal. Un mètode curatiu de l’ànima a través de la sàtira, la
reflexió, la crítica sense embuts i, sobretot, l’humor. Un espectacle catàrtic on els flamants i esperats nous temes i els grans èxits
prenen noves dimensions amb la direcció, mestratge i saber fer
únics d’Albert Pla. Vivències a tot color per fer d’aquest tractament un d’infal·lible per a la teva felicitat.
Direcció escènica: Albert Pla

Preu

18 €

Copresentat amb Arts Managers

Carnet
Amics dels Teatres

Carnet
Amics dels Teatres

15 €

18/20 €

Dissabte
20 de març

18 h

Teatre
Principal

Dissabte
13 de març

20 h

Teatre
Principal

dansa

teatre

a
stren
Pre-e ou cd
del n a de
El di òria
t
la Vic

espectacle
en
abonament

Juan Diego Botto
UNA NOCHE SIN LUNA

Diumenge
7 de març

música

música

na
Estre s
e
l
a ques
r
comade
gona
Tarra

na
Estrae
unya
Catal

Divendres
5 de març

Dissabte
10 d’abril

20 h

centre
cultural
teatre

teatre musical

15 €

Diumenge
11 d’abril

PROJECTE INGENU
BODAS DE SANGRE

18 h

Teatre
Principal
teatre

La im.perfecta Dlaiaddonea
MEMÒRIA
DE LES OBLIDADES

SUSANNA BARRANCO
ACCIONS DE
RESISTÈNCIA

Un homenatge a les dones que van morir al convent-presó de les
Oblates de Tarragona a causa de les dures condicions carceràries
i a l’única dona afusellada a la ciutat durant la repressió franquista. L’espectacle vol mantenir viu el record d’aquestes dones escenificant les seves vides i la seva estada a la presó, abans de ser
enterrades a la fossa comuna del cementiri.

Crítica al sistema econòmic

Seguidament, col·loqui amb l’autora de l’obra, Tecla Martorell.
Adaptació del llibre de Tecla Martorell
Intèrprets: Raquel Rodríguez, Raquel Méndez, Paula Sánchez i Júlia Miralles

P ro m

oció

Jovxe30

3 x 30

3

Dissabte
30’ d’abril

Una crítica i una reflexió sobre la incertesa a la qual estem sotmesos, i sobre el tipus de sistema econòmic que habitem i fem
créixer. Una crítica a l’ordre mercantil a través de quatre accions
de resistència: parir, caminar, no produir i morir. En una societat
on l’eix vertebrador és el capital, la resistència a les regles imposades pot contribuir a crear llaços de reciprocitat entre nosaltres.
Copresentat amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes

Preu

15 €

Promo

eatre
i de T
Prem A 2020
BBV llor
al mi tge
a
munt al
teatr

Carnet
Amics dels Teatres

P ro m

oció

Jovxe30

3 x 30

12 €

19 h

centre
cultural

3

Promo

Promoció
especial
per als titulars
del carnet Amics dels
Teatres: gratuït
prèvia recollida
d’entrada

Preu

15 €

Dissabte
19 de juny

20 h

centre
cultural
teatre

música

L’obra més coneguda
de Federico García Lorca
El mateix dia del seu casament, durant el banquet, la Novia decideix escapar a cavall amb el
seu veritable amor: Leonardo. L’autor es basa
en un fet real per explicar una història tràgica
sobre l’amor i el desig enfrontats al deure, l’honor i els interessos familiars.

espectacle
en
abonament

espectacle
en
abonament

BROADWAY A CAPELLA

EL MÈTODE GRÖNHOLM

Broadway com no l’has sentit mai

Torna l’èxit més representat
d’un autor català!

Amb producció artística de Daniel Anglès, tretze cantants impressionants del país versionen els grans temes de Broadway amb el
primer instrument de tots els temps: la veu. Després de revolucionar el panorama dels conjunts vocals al nostre país amb Deudeveu, Gerard Ibáñez torna a unir-se amb el coreògraf Zuhaitz San
Buenaventura, per crear aquest espectacle. Un resultat espectacular que fa màgia amb les veus.
Direcció i arranjaments: Gerard Ibáñez
Coreografia: Zuhaitz San Buenaventura
Producció artística: Daniel Anglès
Intèrprets: Víctor Arbelo, Juli Algar, Helena Clusellas, Paula Costas, Ramon Ferrer,
Noelia Gómez, Mikel Herzog, Raquel Jezequel, Edgar Martínez, Xavi Navarro, Sara Pi,
Nerea Royo i Davbeat Box.

Quatre candidats a un lloc d’alt executiu a una multinacional, tots
ells ben disposats a sotmetre’s a les rocambolesques proves del
procés de selecció. Aquesta situació dona peu a una comèdia de
riures assegurats, perquè no hi ha res més divertit que veure les
nostres pròpies misèries, adonar-nos en aquest mirall màgic que
és el teatre, de com l’ambició per aconseguir una mica més de
prestigi, consideració social i diners ens fa actuar de manera ridícula.
Direcció: Sergi Belbel
Intèrprets: Enric Cambray, Marc Rodríguez, Mar Ulldemolins i David Verdaguer
Copresentat amb Serveis Actualitzats de l’espectacle, ANEXA

Copresentat amb El musical més petit
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Preu

22/24 €
Carnet
Amics dels Teatres

18/20 €
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Preu

22/24 €
Carnet
Amics dels Teatres

18/20 €

Direcció i adaptació: Marc Chornet Artells
Intèrprets: Toni Guillemat, Cristina López,
Neus Pàmies, Martí Salvat i Xavier Torra
Copresentat amb Marlia Produccions

Dissabte
24 d’abril

Neus Pàmies
LA INFANTICIDA

strena
Pre-e

Preu

15 €
Carnet
Amics dels Teatres

12 €

20 h

Teatre
Principal
teatre

Òpera electrònica a partir
de l’obra de Víctor Català i
composició musical de Clara Peya

Copresentat amb Marlia Produccions

(IN MEMORIAM)

En aquest concert, que forma part de la programació en motiu del
50è aniversari de la mort del compositor vallenc Robert Gerhard,
es podrà escoltar una de les seves obres cabdals, la cantata L’Alta
Naixença del Rei en Jaume. També s’escoltaran dues peces del
compositor català Bernat Vivancos i el Concert per a violí i orquestra d’Alban Berg.
Programa:
• Vivancos - Aeternam (2012)
• Berg - Violinkonzert (1935) Concert per a violí a la memòria d’un àngel
• Gerhard - Cantata L’Alta Naixença del Rei En Jaume (1932)
• Vivancos - El cant dels ocells (versió per a cor i orquestra de corda)

de Víctor Català

Una dona que intenta trobar una escletxa de llum
en un món fosc i desolador. El monòleg dona veu
a una dona, l’autora de la qual va haver-se de silenciar la seva pròpia per poder ser lliure com a
artista. Caterina Albert presenta a la Nela, la protagonista d’aquesta història, com una dona valenta i apassionada.

alta naixença

Preu

15 €
Carnet
Amics dels Teatres

12 €

Intèrprets:
Camerata Eduard Toldrà
Orquestra de Cambra de Granollers (dir. Corrado Bolsi)
Coral Cantiga (dir. Josep Prats)
Cor Enric Granados de Lleida (dir. Xavier Puig)
Elena Copons, soprano
Joan Cabero, tenor
Edmon Colomer, director
Copresentat amb Amics de la Música de Valls

Preu

15 €
Carnet
Amics dels Teatres
i Jubilats

10 €

LA CABRA
O QUI ÉS SYLVIA?

SJaontan

Major
Festa Valls
de

Edward Albee s’endinsa
en els límits de la tolerància
El Martin acaba de rebre un prestigiós premi i l’encàrrec que culminarà la seva carrera com a arquitecte, èxit que també es tradueix al seu matrimoni. Aquesta nit rebrà a un vell conegut per
concedir-li una important entrevista televisiva. Ser educat amb un
bon amic és molt important, és una relació sòlida, de fa temps,
d’aquelles que sembla que res pot espatllar… Però potser sí que
hi ha una cosa que ho pot fer trontollar tot. Resulta que el Martin
té un secret, una cosa que no ha dit a ningú i que farà tremolar els
fonaments de la seva família benestant.
Autoria: Edward Albee
Traducció: Josep Maria Pou
Direcció: Iván Morales
Intèrprets: Jordi Bosch, Emma Vilarasau, Jordi Martínez i Roger Vilà
Copresentat amb FOCUS
P ro m

oció

Jo0vxe30

3x3

3

Promo

Preu

22/24 €
Carnet
Amics dels Teatres

18/20 €

