
21 h
centre 

cultural 
teatre

Dissabte 
20 de juny

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   

Preu 
18 €

carnet  
amics dels teatres

15 €

20.30 h
teatre 

PrIncIPal 
música

Dijous 
21 de maig

BarcelOna clarInetS 
PlaYerS & Pere MartÍneZ   
ÈGLOGA: NEW FLAMENCO FOR 
CLARINETS AND VOICE    

Una proposta de l’Auditori de Barcelona
El nou àlbum de Barcelona Clarinets Players sorgeix de la curio-
sitat dels integrants d’aquest jove quartet de clarinets per la re-
cerca de nous reptes i sonoritats. Per això, van contactar amb 
el reconegut compositor Enric Palomar proposant-li un projecte 
amb cantador flamenc. Al projecte es suma la veu d’una de les 
promeses del cant flamenc actual, Pere Martínez.
Copresentat amb Amics de la Música de Valls 

21 h
centre 

cultural 
teatre

Dissabte 
25 d’abril

BrunO OrO
I clara SeGura   
COBERTURA     

Torna la parella més divertida i àcida de la TV
La parella artística de Vinagre, la sèrie de TV3 més vista a les xar-
xes deu anys després de la seva estrena, es retroba de nou als es-
cenaris per interpretar múltiples personatges en to de comèdia. 
Una història hilarant i tendra sobre l’amor, el desamor, l’èxit i el 
fracàs, que gira a l’entorn del món del cinema i de com les noves 
tecnologies afecten a les relacions humanes.
Copresentat amb Total Memos

18 h
teatre 

PrIncIPal 
música

21 h
centre 

cultural 
teatre

Diumenge 
19 d’abril

Dissabte 
9 de maig

Un espectacle càlid i original
La Tieta Clara puja a l’escenari del Teatre Principal per presen-
tar-nos el seu darrer treball, un recull de versions de cançó cata-
lana interpretades d’una forma personal i exquisida. Dotze temes 
que han marcat la vida de molts de nosaltres. Una mica de nos-
tàlgia, una mica d’amor, una mica de música i moltes històries a 
la vora del foc.

intèrprets: Bàrbara Flores, ernest Bertran, albert Ferré i David Ferré

Un espectacle per gaudir i reflexionar
Gestionar el dol no és gens fàcil, però fer net és una necessitat.  
Què passa quan els buits emocionals i educatius fan que un jove 
busqui refugi desesperadament? Què pot portar un jove de família 
progressista a coquetejar amb l’ultra dreta? És la por? La solitud? 
O la manca de referents sòlids?

Protagonitzada per: Julio manrique, tilda espluga, mireia aixalà 
i Nil cardoner

Copresentat amb Focus

la tIeta clara  
ARMILLES I TIRANTS   una hIStòrIa real  

de Pau Miró   

Preu 
12 €

carnet  
amics dels teatres

10 €

21 h
centre 

cultural 
teatre

21 h
teatre 

PrIncIPal 
multiDisciPliNar

18 h
centre 

cultural 
DaNsa

17.30 h
centre 

cultural 
teatre-humor

Preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

Diumenge 
8 de març

Dissabte 
14 de març

Dissabte 
7 de març

Diumenge 
1 de març

Dissabte 
28 de març

Diumenge 
5 d’abrilJuStO MOlInerO 

Y lOS DeScaStaOS  
LA TERCERA JUVENTUD,    
de José Cedena

Els riures arriben a l’escenari 
El radiofonista i el seu equip deixen els estudis de ràdio i pugen 
als escenaris teatrals des de fa una bona pila d’anys. Ara es tras-
lladen a una residència on els usuaris no són de la tercera edat; 
estan vivint la seva tercera joventut. Gaudirem amb les seves 
ocurrències del seu dia a dia, mentre busquen parella.

Direcció i coreografia: Justo molinero i Juan carlos Gil
Copresentat amb Espectacles La Traca

Creadores vallenques a escena
Recorregut pels cicles de la vida de dues dones. Descobreixen les 
diferents facetes d’elles mateixes que porten dins i que no conei-
xen, o que han estat tapades. Una història creada a partir d’un re-
cull de poemes que parla de retrobament, descoberta i esperança. 
Espectacle creat exclusivament per una amalgama excepcional 
d’artistes vallenques en commemoració del 8 de març, dia de la 
dona.

Direcció: Francina Fernàndez

intèrprets: marta arjona, Berta artigal, mònica Bartolí, mei casabona, su-
sannes, meritxell estivill, mariona escoda, ester Fabregat, Bàrbara Flores, 
maria Jacobs, Violant llopis, cristina murillo, elisenda Nadal, Goreti Pié, 
elena Volpini

clau De DO  
de Francina Fernàndez

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 Sha-
kespeare, La Tempesta, 
serveix com a punt de par-
tida per a una exploració 
de la naturalesa de la se-
nectud humana. Després 
de Hamlet i Romeu i Ju-
lieta, la companyia tanca 
la trilogia shakespeariana 
endinsant-se de ple en un 
teatre físic, poètic, a voltes abstracte, a voltes terrenal.
Copresentat amb la Fundació Antigues Caixes Catalanes

10 anys amb un dels noms in-
quiets de la música 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 gravi-
tacional imparable.
Copresentat amb Bankrobber

la DOna Del 600  
Protagonitzada per Mercè Sampietro, 
Àngels Gonyalons, Jordi Banacolocha, 
Rosa Vila i Pep Planas
de Pere Riera 

el PetIt De cal erIl 
ENERGIA FOSCA   

cIa PrOJecte InGenu 
VAIG SER PRÒSPER O RECORDANT 
LA TEMPESTA, de March Chornet

BallettO DI SIena (ItàlIa)  
FELLINI, LA DOLCE VITA DI FEDERICO  
+ presentació workshop taller coreogràfic

La revolució d’una mestressa de casa 
Amb motiu del centenari del naixement del cineasta Federico 
Fellini, el Balletto di Siena, fundat el  2011,  ha volgut retre-li un 
homenatge inspirant-se amb el seu món  imaginatiu i màgic. So-
bre les notes de Nino Rota i Nicola Piovani, compositors que han 
sabut interpretar i traduir en música l’imaginari fellinià, apareixe-
ran en escena personatges extraordinaris que evoquen històries 
immortals del cinema italià. La segona part mostra el treball dels 
alumnes participants en el workshop previ.

Direcció i coreografia: marco Batti
Copresentat amb Ateneo della Danza 

Escola de 
l’eSPectaDOr

eSPectacle 

en
aBOnaMent

Preu 
12 €

carnet  
amics dels teatres

10 €

Preu 
25 €
30 €

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

15’
PRELU

DI
DEPromo3

Promo3

Promo3

Preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

18/20 €

21 h
teatre PrIncIPal 

música

Preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

18 h. eScenarI
teatre PrIncIPal 

teatre seNse Paraules

Preu 
15 €

Promoció especial per als 
titulars del carnet amics 

dels teatres: gratuït 
prèvia recollida d’entrada

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30Promo3 Promo3

eSPectacle 

en
aBOnaMent

eSPectacle 

en
aBOnaMent

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 15’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3

Preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

18/20 €

Preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

18/20 €

Escola de 
l’eSPectaDOr

Preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €
Majors 

de 65 anys

9 €

Sant Joan
Festa Major de la ciutat de Valls

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3
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EL prinCipAL familiar EL prinCipAL familiar

exPerièNcies ViscuDes Des De 1851

SErVEi 
EDUCATiU

per als centres  
d ensenyament

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

Divendres 28 i 
dissabte 29 de febrer 
i diumenge 1 de març
centre cultural
WOrkShOP aMB 
el BalletO DI SIena
Participa en el curs i  aprèn 
tècniques i  el treball coreogràfic d’un 
dels ballets més reconeguts d’Itàlia. 
Formaràs part de l’espectacle del 
diumenge 1 de març.
Preu : 35 € 
Inscripcions: www.ateneodelladanza.it
Organitza: Ateneo della Danza

Dissabte 29 de febrer. 
18.30 h
espai a determinar
DOCUMENTAL: LES RESILIENTS
Retrat de l’escena musical feminista 
a través de Clara Peya, Roba Estesa, 
The Sey Sisters i Tribade
Organitza: La Marruixa

Dimecres 4 de març. 
19:30 h
teatre Principal
taula rODOna 
DOneS VS cultura
Amb: Pepa Plana (pallassa), Ester 
Fabregat (artista plàstica) i Carme Mar-
tí (escriptora), modera: La Marruixa
Taula rodona oberta al debat per 
parlar sobre la situació de la dona en 
el món de la cultura des de diferents 
àmbits i els reptes de futur.

Dissabte 9 de maig 
després de la funció
cafè del centre cultural 
cOl·lOQuI POSt-FuncIÓ 
aMB la cOMPanYIa
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya

cada tarda 
d’espectacle familiar. 
17.30 h
Vestíbul teatre Principal
el racÓ 
DelS PetItS InQuIetS
Mitja hora abans que comenci 
l’espectacle, llegeix contes i i deixa’t 
endur per la imaginació, en una 
proposta per als més petits de la casa.

EXPOSICIÓ
Del 27 de febrer al 30 d’abril
Vestíbul teatre Principal
la DOna I el teatre GeStual, 
D’alBert nel·lO
El fotògraf tarragoní Albert Nel·lo 
ens mostra un recull de retrats de dones 
pallasses, clowns, mims... 
capturades en plena escena. 
Un viatge a través de l’emoció, desgra-
nant l’essència de cada instant.

Dimecres 18 de març. 9.30, 11 i 15.30 h
Teatre Principal / Teatre en anglès

FRANKENSTEIN
recomanat per al cicle superior de Primària
Víctor Frankenstein és metge. Al seu laboratori dona classes 
d’anatomia. Un dia descobreix el llibre Com crear un monstre, i es 
posa mans a l’obra... però on trobarà totes les parts del cos que li 
fan falta? Es treballen els verbs en present, incloent-hi la 3a perso-
na i l’imperatiu. Vocabulari: parts del cos, adjectius bàsics, adver-
bis i estructures narratives. Llenguatge funcional: fer preguntes i 
donar explicacions i instruccions.
Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals
reserves: info@imaginautes.cat 977229930

24, 25, 26 i 27 de març
Teatre Principal / Visites teatralitzades

GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL: 
LES BAMBOLINES 
DEL TEATRE PRINCIPAL
recomanat per a alumnes de 4t de primària
Saps que 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.
reserves: regidoria d’ensenyament 977636004

5, 6, 7, 8 i 26 de maig
Centre Cultural / Teatre

37è FESTIVAL DE TEATRE INFANTIL 
I JUVENIL DE L’ALT CAMP
Representació d’obres pels alumnes dels centres d’ensenyament 
de la comarca per fomentar el treball (vocalització, expressió oral, 
treball de text...), les dinàmiques de l’equip, la creació estètica o el 
sentit de l’espai.
Organitza: Centre de Recursos Pedagògics de l’Alt Camp

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.

15 minuts de preludi
Els centres d’ensenyament musical Espai Trad, Músic-Art i Pentagrama 
presenten alguns dels alumnes al Centre Cultural abans de cada funció 
d’abonament.

Adreces
Teatre Principal: c. Jaume Huguet, 10-12 
Centre Cultural: pl. Francesc Layret s/n.

informació per correu electrònic 
Demana-la a info@plujafina.cat

15’
PRELU

DI
DE

ABonAmEnTS SErVEiS A L’ESpECTADorToTES LES EnTrADES A LA VEnDA  

HorAriS TAQUiLLES

Dilluns 3 de febrer. 10 h
                          3 espectacles al centre cultural

Disponibles online fins al dissabte 18 de gener

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  2.779 AmiCS 
DELS TEATrES DE VALLS

aBOnaMent 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

@teatresdeValls 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.

ABonAmEnTS FAmiLiArS
3 espectacles familiars les tardes del dissabte
De venda només a taquilles del Teatre Principal

aBOnaMent aMB el carnet 

aMIcS DelS teatreS  

12 €
Estalvia’t 6 € 

aBOnaMent 
18 €

Estalvia’t 6 €  

Ajuntament de Valls

Descarrega’t la 

disponible per iphone 
i android gratuïtament

SOCIS PROGRAMACIó

SERVEI EDUCATIU COOPEREM AMB

PROGRAMA D’AJUTS

SOCIS PROGRAMACIó FAMILIAR

PATROCINADORS

PROMOCIONS ESPECIALS

EMD PICAMOIxONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

horari especial del 3 al 8 de febrer
12 a 14 i 18 a 20 h
Dilluns 3 la venda s’inicia a les 10 h

horari habitual del dimecres 12 de febrer al 9 de maig
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 15 al 23 de juny
Diàriament: 18 a 21 h

SiSTEmES DE VEnDA D’EnTrADES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre Principal

Escola de 
l’eSPectaDOr

auDIcIOnS al PrIncIPal
Divendres 7 de febrer. MÚSIca traDIcIOnal I POPular
Adreçada als alumnes de 2n de CM de primària

Dimarts 18 de febrer. MÚSIca De caMBra
Adreçades als alumnes de 3r d’ESO

Dijous 27 de febrer. JaZZ
Adreçades als alumnes de 2n de CS de primària

Dissabte 21 de març. 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 
explica les aventures de diversos personatges. Li agrada xerrar i de se-
guida 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 • Recomanat des dels 4 anys

Dissabte 18 d’abril. 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 
Sputnik 2 per orbitar al voltant del planeta Terra. Un conte ple d’aventu-
res, persecucions, 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 • Recomanat des dels 5 anys

Dissabte 8 de febrer
18 h
teatre Principal / teatre

LA PERA LLIMONERA:
BAOBAB, un arbre, 
un bolet i un esquirol
El món és ple de fronteres on moltes persones s’arrisquen per con-
tinuar vivint. Els murs poden ser infranquejables, però la seva mira-
da conté l’esperança d’una vida més enllà. Un homenatge a totes les 
persones, grans i menudes, que la violència dels conflictes armats ha 
obligat a deixar la seva terra. Una història que t’embolcalla emocio-
nalment i de la que no pots fugir.

Premi millor espectacle Mostra Igualada 2019 
i Premi Xarxa Alcover 2019

Copresentat amb la Pera Llimonera

Recomanat des dels 4 anys

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 €

ALTrES AVAnTATGES 
ESpECiALS

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

eSPectacle 

en
aBOnaMent

atenció telefònica als usuaris de venda online:

     900 801 605


