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El principal familiar El principal familiar

la cultura és segura

SErVEi 
Educatiu

per als centres  
d ensenyament

Dimarts 3 i dimecres 4 
de novembre
Teatre Principal

MATITO, l’alegria de viure 
sense fer res! 
Matito un personatge viu i rítmic, alegre i juganer, i que té 
un únic objectiu a la vida: no fer res. El seu lema de vida és 
el seu rebuig a la societat que li ha tocat viure.
Una oportunitat per conèixer de prop aquest  personatge 
que viu en l’imaginari de la cultura mediterrània, i més con-
cretament, en les comarques del Camp de Tarragona.

Dijous 5 de novembre 
9:30 / 11 h
Teatre Principal / Titelles

ANIMAMUNDI TEATRE: 
AMÀLIA I LES OMBRES 
LUNARS
adreçat a les llars d’infants i educació infantil
El món de l’Amàlia és ple de llum i colors... però també hi ha 
un núvol que apareix quan menys t’ho esperes. És tan gran 
i tan fosc que pot tapar fins i tot la llum del Sol. L’Amàlia vol 
desfer-se’n, ja en té prou! Però sense el núvol el món ja no 
serà el mateix. Tot comença a funcionar malament, molt 
malament... Només la Lluna brilla enmig de tanta foscor. 
Qui podrà ajudar l’Amàlia a posar en ordre el món abans 
que no sigui massa tard?
Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals
Informació i reserves: info@imaginautes.cat
977229930 / 639727920

Divendres 6 de novembre 
11 h
Teatre Principal

EL LLOC? DE SER 
NOSALTRES 
de Pep i Sira Aymerich
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut en la pàgina anterior
reserves: cultura@valls.cat / 977636003

abonamEntS
SErVEiS a l’ESpEctador

VEnda d’abonamEntS
i abonamEntS familiarS

totES lES EntradES a la VEnda  

Dijous 17 de setembre 10h

Horari especial 
de dijous 17 a dissabte 26 de setembre de 12 a 14  
i de 18 a 20 h 

Dijous 17 de setembre la venda s’iniciarà a les 10 h 

Venda d’entrades tots els dies excepte els diumenges

Horari habitual de taquilla 

del 28 de setembre al 30 de desembre
Dimecres no festius: 18 a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

3 espectacles al Centre Cultural

PROMOCIÓ 3 X 30 X 30 / ELS 30 MINUTS JOVES

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
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

Ja Som  3.229 amicS 
dElS tEatrES dE VallSABONAMENT ESTÀNDARD 

55 €
Estalvia’t d’11  a 17 €  ABONAMENT AMB EL CARNET 

AMICS DELS TEATRES 

45 €
Estalvia’t de 9 a 15 € 

Encara no tens el teu carnet gratuït? 

✓ Et permetrà aconseguir els millors preus, 
 promocions especials i informació personalitzada

✓ El pots obtenir a la taquilla del Teatre Principal

CULTURA ACCESSIBLE,  
ARA MéS qUE MAI! 

Els Teatres de Valls ofereixen avantatges espe-
cials (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.

abonamEntS familiarS
3 espectacles familiars les tardes del dissabte

ABONAMENT AMB EL CARNET 

AMICS DELS TEATRES  

12 €
Estalvia’t 6 € 

ABONAMENT 
18 €

Estalvia’t 6 €  

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.

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.

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.

aparcament més proper al teatre principal
El Pati

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.

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

PROGRAMA D’AjUTS

SOCIS PROGRAMACIó fAMILIAR

PATROCINADORS

PROMOCIONS ESPECIALS

EMD PICAMOIxONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Del dilluns 14 al dimecres 16 de setembre
Dilluns 14 de setembre de 10 a 14 i de 18 a 20 h
Dimarts 15 i dimecres 16 de setembre de 12 a 14   
i de 18 a 20 h

SiStEmES dE VEnda d’EntradES 

web 24 hores  www.valls.cat  

Taquilles Teatre Principal

dissabte 3 d’octubre. 18 h
teatre Principal  / teatre

xirriquiteula. LAIKA
3, 2, 1: enlairament! Basat en fets reals, l’espectacle imagina com va ser el 
periple del primer ésser viu que va sortir a l’espai exterior dins del coet Sput-
nik 2 per orbitar al voltant del planeta Terra. Un conte ple d’aventures, perse-
cucions, peripècies i viatges espacials.
Premi BBVA de Teatre 2019
Premi millor autoria i direcció Feten 2019
Premi de la crítica millor espectacle de Teatre Familiar 2018
Copresentat amb xirriquiteula Teatre

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

Preu 
8 €
Carnet  

Amics dels Teatres

6 €

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30

recomanat 
des dels
5 anys

recomanat 
des dels
5 anys

recomanat 
des dels
4 anys

recomanat 
des dels
2 anys

recomanat 
des dels
5 anys

recomanat 
des dels
4 anys

El principal familiar

dissabte 7 de novembre. 18 h 
teatre Principal  /  titelles 

LaBú Teatre. fRAGILE
La fragilitat també pot ser bella i poderosa. LaBú Teatre us convida a sentir, 
a emocionar-vos, a perdre-us… A través del moviment, dos actors creen 
quadres visuals suspesos en un espai indefinit i vulnerable. Una reflexió, 
des d’una mirada poètica, de la fragilitat humana. A on anem quan caiem 
de la corda fluixa de la vida, com és aquesta fragilitat dins nostre?
Copresentat amb LaBú Teatre

diumenge 8 de novembre. 18 h 
teatre Principal / titelles 

Cia Petit Bonhom. COCOUÉ
Dins la foscor algú va començar a cantar i s’encengué una espurna i amb 
els trossos d’un paisatge va construir un ninot.
Cocoué desperta per primera vegada i els seus peus comencen a caminar. 
A cada passa que fa un nou món es dibuixa. Un viatge que el portarà a 
conèixer curiosos personatges amb qui experimentarà emocions i senti-
ments fins ara desconeguts
Copresentat amb Cia Petit Bonhom

diumenge 8 de novembre. 11:30 h 
escenari teatre Principal / titelles 

Cia Sifó. MAÜRA, fILLA DE LA TERRA
Encara que sembli mentida la literatura neix per explicar el món. Maüra, filla de 
la terra conta d’on va sorgir el sol, la lluna i les estrelles, inspirada en l’obra de 
Joan  Miró. Conta que, fa molts i molts anys, el cel i la terra estaven enganxats, 
que Maüra es va posar a moldre sense adonar-se que picava el cel amb el 
morter i sense fer cas a la papallona, l’oreneta i l’àguila que l’avisaven i que... 
Voleu saber-ho? Us hi esperem!
Copresentat amb Cia Sifó

dissabte 21 de novembre. 18 h
teatre Principal  / teatre i Música

Eudald ferré i Gerard Mallorquí
EL fAUNE, EL DRAC I EL DIMONI
Un calderer ambulant ven per fires amb el seu ajudant. Per tenir clientela ex-
plica les aventures de diversos personatges. Li agrada xerrar i de seguida els 
contes que explica van a parar al món màgic i misteriós. Les històries tenen a 
veure amb les peripècies estranyes en què ells diuen que s’han trobat
Copresentat amb Cia. Eudald ferré

dissabte 6 de novembre. 18:30h  
teatre Principal  /  titelles 

Zipit Company. MIL BOCINS
Espectacle inaugural del 16è Guant
Heu sentit mai que alguna cosa s’ha trencat dins vostre?
Hi ha un lloc on fa tant que no plou, que la terra es trenca en mil bocins.
Aquí viuen una nena i la seva àvia, tenint cura de cada gota d’aigua que surt 
per l’aixeta. Tot jugant, la nena trenca per equivocació la canonada, dei-
xant-les sense l’aigua que necessiten per viure. La nena se sent tan mala-
ment per l’error comès que es trenca en mil bocins, com la terra.
Copresentat amb Zipit Company

Ajuntament de Valls

Descarrega’t la 

disponible per iphone 
i android gratuïtament

Adquireix l’abonament  
de temporada i t’enduràs  
una mascareta  
de Cultura Valls,  
que s’entregarà al  
primer espectacle 



18 h
TEATRE 

PRINCIPAL 
Música

10 anys amb un dels noms inquiets de la mú-
sica del país
L’expansió accelerada de l’univers no s’explica sense la presència 
d’una misteriosa energia fosca, que s’intueix que ha d’existir però 
que ningú no ha pogut percebre mai. Un nou recull de cançons que 
travessen el cosmos per generar al seu voltant una força gravita-
cional imparable.
Copresentat amb Bankrobber

Preu 
15 €

Carnet  
Amics dels Teatres

12 €

22 h
TEATRE 

PRINCIPAL 
titelles

21 h
ESCENARI  

TEATRE PRINCIPAL 
teatre sense Paraules

21 h
CENTRE 

CULTURAL 
teatre

21 h
CENTRE 

CULTURAL 
teatre

21 h
CENTRE 

CULTURAL 
teatre

dimarts 
29 de setembre

diumenge 
15 de novembre

26 i 27 
de desembre i 
1, 2, 3 i 6 de gener

divendres 
6 de novembre

dissabte 
26 de setembre

dissabte 
14 de novembre

dissabte 
1 7 d’octubre

Aymerich construeix en fusta la rèplica exacta del seu cos i el de la 
seva filla Sira, en forma de marionetes de fusta articulades. Com-
binant la dansa, la música, el moviment i la performance aquesta 
nova proposta modela la matèria i dialoga amb la relació entre dos 
cossos. Una experiència que posa en relleu la qualitat gregària de 
l’espècie humana.

idea, creació i interpretació: Pep i sira aymerich

Producció: IF Barcelona – Biennal de teatre de figures de Catalunya

Humor i nostàlgia a parts iguals
En Tomàs és vidu, té més de setanta anys i el metge l’obliga a es-
tar-se del cafè, la llet, la sal i els greixos. Viu sol i passa les hores 
com qui compta estels a mitjanit. Un bon dia, la seva filla Montse 
li fa un regal inesperat: la maqueta d’un Seat 600.

Direcció: Pere riera

Producció: Bitò i Minoria absoluta
Copresentat amb Bitò

de què estan fets els records
L’última gran obra de Shakespeare, La Tempesta, serveix com a 
punt de partida per a una exploració de la naturalesa de la senec-
tud humana. Després de Hamlet i Romeu i Julieta, la companyia 
tanca la trilogia shakespeariana endinsant-se de ple en un teatre 
físic, poètic, a voltes abstracte, a voltes terrenal. 

intèrprets: toni guillemat, cristina lópez, neus Pàmies, Martí salvat, Víctor 
Rodrigo, Rosa Serra, Xavier Torra
Copresentat amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes

EL LLOC? 
DE SER NOSALTRES   
de Pep i Sira Aymerich 

LA DONA DEL 600
de Pere Riera  
 

COMPANYIA 
PROJECTE INGENU
vAIG SER PRÒSPER  
O RECORDANT LA TEMPESTA  
de March Chornet 

T’ESTIMO SI HE BEGUT  
UNA COMèDIA MUSICAL  
a partir de relats d’Empar Moliner
Un espectacle de cançons a partir dels relats de l’autora, adap-
tats al teatre per ella mateixa. Històries esbojarrades i contradic-
tòries que fascinen per la seva singularitat, protagonitzades per 
uns personatges no gens carismàtics, no gens agraciats i potser 
una mica còmics.

autoria: empar Moliner

Direcció: David selvas

Protagonitzada per: David Bagés, Mamen Duch, Mercè Martínez, Marta Pé-
rez, Carme Pla, Àgata Roca i Ernest Villegas

Producció: Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre

edat recomanada: a partir de 14 anys

Copresentat amb Misògines S.A. 

JOAN PERA
és EL PARE DE LA NúvIA
Una comèdia de Joel Joan i Hèctor Claramunt

còctel explosiu d’amor i embolics 
En Francesc Ramon Pujols-Pinyol, mestre galeter i artífex de la marca 
Galetes Pujols-Pinyol, està d’enhorabona. La Meritxell, la seva única 
filla, està a punt de casar-se amb el Bernat, un noi que és la nineta 
dels ulls del Francesc Ramon, el gendre ideal. Però tot agafa un gir 
inesperat quan, el dia abans del casament, descobreix que la mare 
del futur gendre va ser una antiga amant seva i que va parir el Bernat, 
nou mesos després de l’última infidelitat. I si resulta que els nuvis són 
també germans?

Direcció: Joel Joan
Protagonitzada per: Joan Pera, Pep sais, Maife gil, 
Anna Carreño, Oriol Casals, Marc Rius i Sergi Vallès
Producció: Focus i Verteatro
Copresentat amb Focus 

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

ESPECTACLE 

EN
ABONAMENT

Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30 Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30

Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30 Promo3 Promo3

Promo3
Preu 

15 €
Carnet  

Amics dels Teatres

12 €

Preu 
22/24 €

Carnet  
Amics dels Teatres

18/20 €

Preu 
22/24 €

Carnet  
Amics dels Teatres

18/20 €

Preu 
22/24 €

Carnet  
Amics dels Teatres

18/20 €

Promo3

Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30 Promoció 

jOvE
3 x 30 x 30

Promo3 Promo3

21 h
CENTRE 

CULTURAL  
teatre

18 h
TEATRE 

PRINCIPAL  
teatre i Música

23 h
TEATRE 

PRINCIPAL 
teatre

dissabte 
28 de novembre

dimecres 30  
i dijous 31  
de desembre

Protagonitzada per Mercè Sampietro, 
Àngels Gonyalons, jordi Banacolocha, 
Rosa vila i Pep Planas

Preu 
15 €

Promoció especial per als 
titulars del carnet Amics 

dels Teatres: gratuït 
prèvia recollida d’entrada

Escola de 
L’ESPECTADOR

Escola de 
L’ESPECTADOR

EL PETIT DE CAL ERIL 
ENERGIA fOSCA   

un espectacle ple de veritat
Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, actrius, dra-
matúrgies, escenografies, directors... però ens hem oblidat d’una 
peça clau del teatre: el públic. Quim Masferrer pensa que ha arri-
bat l’hora de fer-li un homenatge en un espectacle únic i impos-
sible de repetir perquè el públic n’és el protagonista. Un protago-
nista, o millor dit: molts protagonistes, que escriuran l’argument 
d’aquesta experiència.

Copresentat amb Teatre de Guerrilla

qUIM MASFERRER   
BONA GENT   

ELS PASTORETS 
PRINCIPALS DE VALLS    
GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL   

UN CAP D’ANY 
A L’INFERN    
GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL   

Preu 
18 €

Carnet  
Amics dels Teatres

15 €

Preu 
25 €

(entrada, cotilló, 
raïm i 

copa de cava)

Preu 
8,5 €Majors 

de 65 anys

9 €

Menors 
de 12 anys

8 €

Un any més els Pastorets Principals de Valls tornen a l’escenari. 
Un 2020 marcat per la COVID-19 i el confinament no deixarà in-
diferent als pastorets protagonistes, Garrafó i Fredolic, i les seves 
parelles Mariana i Sulina, que conduiran el muntatge entre esce-
nes bíbliques i d’altres de còmiques, ben salpebrades de cançons 
interpretades amb orquestrina en directe. Hi trobarem referències 
sobre l’actualitat política i la vida local. Tot plegat amb la par-
ticipació de més de 80 persones entre actrius i actors, músics, 
personal tècnic i de suport. Un espectacle per a públic familiar, 
pensat perquè tothom pugui gaudir-ne.

 

Les portes de l’Infern s’obren de nou per acomiadar un any difícil 
i donar la benvinguda al 2021 amb molta música, festa i cabaret. 
Després de l’èxit de l’any passat, torna, enguany amb doble fun-
ció, aquest espectacle de varietats renovat amb nous números, 
sorpreses i tocs d’humor. Al punt de la mitjanit, els espectadors 
rebran el cotilló i el raïm per celebrar, com és tradició, les 12 cam-
panades. El que passa a l’Infern, es queda a l’Infern.

Copresentat amb Grup del Teatre Principal

 

creatiuterritori
Vallenc

creatiuterritori
Vallenc

cicle d’activitats a l’entorn  
de la programació estable  
dels #teatresdevalls 

Exposició Matito
EXPOSICIÓ
Del 3 al 29 de novembre
Vestíbul Teatre Principal
Matito, l’alegria de viure  
sense fer res!
Vegeu contingut a Servei Educatiu

Col·loqui post-funció  
amb la companyia
Dissabte 17 d’octubre després de la 
funció
Cafè del Centre Cultural

Escola de 
L’ESPECTADOR

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

Acabada la representació, els ar-
tistes s’apropen al públic amb una 
trobada conjunta
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi Ofi-
cial de Psicologia de Catalunya

Taula rodona  
Cultura vs Covid-19 
Dimarts 6 d’octubre. 19:30 h 
Teatre Principal 
Taula rodona per reflexionar com 
està afectant el covid-19 al món 
cultural
Amb David Sancho, Ricard Farré, Maria 
Jacobs i Albert Oliva
Modera: Jordi CartañáEl dia 2  

també sessió  
a les 21 h


