DISSABTE

08
D’OCTUBRE

18h
TEATRE
PRINCIPAL

AL
F E S T IV
G UA N T

DIVENDRES

18

18:30h
TEATRE PRINCIPAL
8€

CIA LA TAL PRESENTA
ITALINO GRAND HOTEL
Qui renta els milers
de llençols dels hotels?

6€

El protagonista de la nostra història viu i treballa sota terra.
S’ha creat un món on gaudeix del seu ofici de sabater i és feliç
amb les petites coses del dia a dia. La seva manera especial d’arreglar les sabates generarà un canvi en les persones que les porten i la
seva passió i dedicació provocarà una transformació del món on vivim.
Però, les coses no sempre són fàcils, i un imprevist capgirarà el seu dia a dia.
Recomanat des dels 5 anys
Autoria i direcció: Íngrid Domingo i Jordi Farrés
Intèrprets: Maria Berenguer i Montse Pelfort
Copresentat amb Ka Teatre

T
AMEN
A B O N IA R
IL
FA M

19

18h
TEATRE PRINCIPAL
8€

Una història on el més important
és la necessitat de sentir l’ajuda i
l’amistat de l’altre ben a prop

20

DE NOVEMBRE

MIRANIUS
de De Paper

DE CIA. XIP XAP

ENTS
M
A
N
O

6€

CARNET AMICS
DELS TEATRES

L’aventura d’habitar el món
Grills, aranyes, abelles, ocells, talps i formigues. La vida
s’escampa per tots els racons. A la riba d’un riu, les bestioles comparteixen un tros de terra. Cadascuna amb el seu niu,
el seu cau, el seu catau. De vegades com veïnes ben avingudes,
d’altres no tant. Un dia hi arriba una nova espècie, la humana. Una
pagesa que també hi fa el seu niu: una barraqueta de canya i fang. Amb
el pas dels anys, però, aquell niu humà anirà creixent. Com s’ho faran les
bestioles per continuar vivint allà?
Recomanat des dels 3 anys
Direcció i dramatúrgia: Jordi Palet
Interpretació: Núria Lozano (música) i Joan Alfred Mengual (titellaire)
Copresentat amb De paper

CARNET AMICS
DEL TE ATRE

AB

AL
CLES L
A
T
C
E
3 ESP
LTURA
RE CU
T
N
E
C

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

ABONAMENT AMB
EL CARNET AMICS
DELS TEATRES

ABONAMENT
ESTÀNDARD

45€

55€

T’ESTALVIES
DE 9 A 15 €

VENDA D’ABONAMENTS
I ENTRADES

Del dimecres 21 de setembre al dissabte 1 d’octubre
De 12 a 14h i de 18 a 20h
Dimecres 21 de setembre la venda s’inicia a les 10h.

T’ESTALVIES
D’11 A 17 €

ABONAMENTS
FAMILIARS

 El pots obtenir a la taquilla del Teatre Principal

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

3 ESPECTACLES FAMILIARS
LES TARDES DEL DISSABTE

 Majors de 65 anys
 Pensionistes
 Targeta acreditativa de la discapacitat

HORARI HABITUAL
DE TAQUILLA
del 5 d’octubre al 9 de desembre
Dimecres no festius: 18 a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13:30 h

HORARI ESPECIAL NADAL
Del 12 de desembre al 5 de gener
De 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Dilluns 12 de desembre la venda s’inicia a les 10 h

SISTEMES DE VENDA DE
LES ENTRADES
web 24 hores: www.valls.cat
Taquilles: Teatre Principal

ABONAMENT AMB
EL CARNET AMICS
DELS TEATRES

ABONAMENT
ESTÀNDARD

12€

18€

T’ESTALVIES 6 €

T’ESTALVIES 6 €

De vegades, les històries dels contes són de mentida, però mentides que expliquen moltes veritats.
És la més divertida i esbojarrada versió d’un dels clàssics
més actuals de Hans Christian Andersen. Ens acosta als xarlatans, venedors de fum i farsants, mestres de la mentida, tan comuns
al llarg de la història i en el dia a dia d’aquest món globalitzat. Un món on els
infants i joves reivindiquen el seu protagonisme i els seus drets.
Copresentat amb la Pera Llimonera
Recomanat des dels 5 anys
Direcció: Pep Vila i Toni Albà
Intèrprets: Sergi Casanovas i Pere Romagosa

@CulturaValls Ô E c @VisitaValls

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 sí que 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 

VENDA 
Cada espectador podrà adquirir 10 abonaments o bé 10 localitats per
espectacle.
AUTOBÚS NOCTURN  

IMPORTANT!

APARCAMENT MÉS PROPER AL TEATRE PRINCIPAL 
El Pati
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 tlf: 977 636 003.

UNA ENTRADA PER
ESPECTADOR
VÀLIDA EN ELS
ESPECTACLES
ASSENYALATS AMB LA
PROMOCIÓ

ENTRADES

3€

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

SOCIS PROGRAMACIÓ

ALÇADORS 

 Socis Òmnium Cultural

En els espectacles familiars disposem d’alçadors per a les nenes i nens al
vestíbul dels teatres.

 Erasmus Student Card

CANVIADORS PER A NADONS 

La pertinença s’ha d’acreditar en comprar i accedir al teatre. Avantatges
especials no acumulables als abonaments ni al carnet Amics dels Teatres.

SOCIS PROGRAMACIÓ FAMILIAR

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.

Disponibles als lavabos.

PER ALS MENORS DE
30 ANYS ELS 30 MIN
ABANS DE L’INICI DE CADA
ESPECTACLE A LA TAQUILLA
DE L’ESPAI ON ES REALITZA

PROGRAMA D´AJUTS

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.

PROGRAMA D’ATENCIÓ ALS GRUPS 

 Socis del Col·legi Oficinal de Psicologia de Catalunya

OCTUBRE 2022
GENER
2023

www.valls.cat Obert 24h

 Famílies nombroses per a tots els membres
 Estudiants de teatre, dansa, música i circ

T E AT RE PRI NC I PAL I C E NT RE C ULT URAL

UN VESTIT NOU
PER A L’EMPERADOR

 Persones en situació d’atur
 Família monoparental

VA L L S

LA PERA LLIMONERA PRESENTA:

TITELLES

8€

TE ATRES DE

CARNET AMICS
DELS TEATRES

18h
TEATRE PRINCIPAL

HAMELÍ

Recomanat des dels 5 anys
Adaptació i dramatúrgia i direcció: Ramon Molins
Intèrprets: Oriol Planes, Imma Juanos, Eder Carràs i Víctor Polo
Copresentat amb Xip Xap S.L.

8€
----6€

La Martina és una nena petita, valenta i pèl-roja. En Maure és un
dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són amics inseparables.
Comparteixen jocs, somnis i aventures. Què faria la Martina sense el
Maure? I en Maure sense la Martina? Esperem que no s’hagin de separar
mai. Però... i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i les aventures de
la Martina i el seu gran amic: en Maure el dinosaure.
Recomanat des dels 2 anys
Autoria i direcció: Víctor Borràs | Intèrprets: Víctor Borràs i Maria Hervàs.
Copresentat amb Teatre Nu

6€

Premi Drac d’Or Fecoll 32a Fira de Titelles de Lleida, 2021
Premi «Mejor espectáculo infantil Festival Titirijai 2021»

ENT
ABONAM
R
F A M IL IA

de Teatre Nu

DIUMENGE

18h
TEATRE
PRINCIPAL
TEATRE

CARNET AMICS
DELS TEATRES

MAURE EL
DINOSAURE

CARNET AMICS
DELS TEATRES

Alguns clàssics tenen el poder de sobreviure al pas
del temps i continuar oferint lectures que ens resulten
completament contemporànies. Com «Hamelí» un espectacle basat en un conte clàssic que manté viva una essència
que pensem que és imprescindible d’explicar. «Hamelí» narra la
misteriosa desgràcia d’una vila idíl·lica infectada per les rates. Però
en el nostre relat les rates no vénen de fora, les rates som nosaltres!

03

DE DESEMBRE

6€

8€

TITELLES

DE NOVEMBRE

DISSABTE

TITELLES

CARNET AMICS
DELS TEATRES

Un espectacle sobre
la importància de donar valor a
les petites coses del dia a dia

DISSABTE

11h
TEATRE PRINCIPAL

DE NOVEMBRE

DE KA TEATRE

A la bugaderia està en l’últim soterran de l’Italino Grand
Hotel. Allà, un personatge solitari renta, planxa i perfuma els
llençols. Viu i somnia entre ells i amaga la solitud conversant amb les
màquines i jugant amb la seva ombra.
Copresentat amb la Tal
Recomanat des dels 4 anys
Autoria: Jordi Magdaleno
Direcció: Tolo Ferrà i Jordi Magdaleno
Intèrpret: Jordi Magdaleno

20

SOTA SOLA

ENT
ABONAM
R
F A M IL IA

CARNET AMICS
DELS TEATRES

DIUMENGE

TITELLES

DE NOVEMBRE

TEATRE

8€
----6€

AL
F E S T IV
G UA N T

SERVEI EDUCATIU

COOPEREM AMB

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.

PROMOCIONS ESPECIALS

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

Localitats

www.valls.cat

Obert 24H

DIUMENGE

02
D’OCTUBRE

18h
CENTRE
CULTURAL

DIVENDRES

14

D’OCTUBRE

TEATRE

20h
CENTRE
CULTURAL

DIUMENGE

16

D’OCTUBRE

MÚSICA

18h
CENTRE
CULTURAL
TEATRE

MÚSICA

TEATRE

LE
C TA C
EN
ENT
ONAM

AB

AB

Quan una companyia
amateur es converteix
en professional
La Marta viu sotmesa sentimentalment al Sebastià, propietari
de l’hotel on treballa. Aquest, amo i senyor d’un extens patrimoni
però pèssim gestor de les seves pertinences, està en vies d’arruïnar-se
i decideix casar-se amb una filla de bona família per poder pal·liar els seus
deutes. Per fer-ho, primer haurà de fer callar els rumors que el relacionen
amb la Marta; per això, decideix fer cridar el Manelic, un pastor de les
muntanyes, i fer-lo casar amb ella. D’aquesta trobada fortuïta entre la Marta
i el Manelic neix l’amor, i és gràcies a aquesta passió que creix l’empenta de
la Marta per alliberar-se de les cadenes opressores del Sebastià.

15€
----12€

22/24€
----18/20€

CARNET AMICS
DELS TEATRES

ALBERT PLA
PRESENTA ¿OS ACORDÁIS?
¿Os acordáis? És el títol d’una de les
últimes cançons que va compondre
durant la pandèmia, una composició tan
llarga com el temps que va durar el confinament.
L’Albert Pla reflexiona amb ironia de l’impacte que ha
tingut la crisi del coronavirus a nivell mundial.
Aquesta vegada es puja a l’escenari sol, en estat pur, amb la força
que té per teatralitzar les seves cançons i aconseguir un espectacle
d’una poètica inusual, devastadora i electritzant amb cançons que expliquen
històries tràgiques i delirants, quotidianes i sorprenents, delicades i brutals,
crues i surrealistes.
Copresentat amb Enunplisplasmusica

MASTER XOF
Joan Pera ens presenta
una comèdia culinària
per a gurmets de l’humor
Amb el restaurant ple a vessar, Joan Pera, amo i cap de cuina
de La Perdiueta Eixerida, acaba de saber que la seva família vol
tancar i vendre el restaurant amb l’excusa d’una jubilació que mai no
ha volgut. Emprenyat i decebut, es tanca a la cuina i decideix, sense ajuda
de ningú, preparar un particular i divertit menú degustació per mostrar que
encara està en forma.
Darrere dels fogons entre rialles i complicitats, el nostre Master Xof prepararà
per a tots nosaltres un menú d’aquells que agraden a tothom... Però aquesta
nit hi haurà dos misteriosos comensals que el trauran de polleguera. S’haurà de
retirar o continuarà sent el cuiner de les rialles de tota la vida?
Autoria: Joan Pera
Direcció: Enric Llort
Copresentat amb Focus

Durada: 1 h i 20 minuts

20h
TEATRE
PRINCIPAL

DIVENDRES

18

DE NOVEMBRE

DANSA

26

DE NOVEMBRE

Busquem terrenys fèrtils, Enclaves libres. Petits refugis
en l’àmbit quotidià que es converteixin en un viver d’arrels
que sigui capaç de fer créixer espais temporalment autònoms que
ens permetin cercar noves maneres de relacionar-nos, aixoplugades sota
un engranatge diferent del sistema que ens mou, però que no ens commou.
Un espectacle delicat, poètic, fresc i viu on la dansa, l’audiovisual, el text i l’atmosfera creada a través de la música original viuen conjuntament. Enclaves libres
convida a submergir-se a través dels seus paisatges, en un món suggerent i oníric.

Amb molta música, Ignacio i Almudena ens transportaran de forma divertida i amb un fi humor, al camp de les
aventures i desventures amoroses de Xosé i Carolina sota la
libidinosa tutela del cura Bastián, capellà d’Agualada.
Una dotzena de cançons patrimoni musical llatinoamericà es van integrant
a la trama i seran cantades en directe pels dos intèrprets.
Autoria i direcció: Ignacio Vilariño
Intèrprets: Ignacio Vilariño i Almudena Vidal
Copresentat amb Urdim

DIUMENGE

18

DE DESEMBRE

18h
CENTRE
CULTURAL
MÀGIA

DE QUÈ PARLEM MENTRE NO
PARLEM DE TOTA AQUESTA
MERDA DE LA CALÒRICA
Una sàtira brillant sobre
l’emergència climàtica
De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda
és una auca ecologista, una cursa desesperada entre escales i replans, una comunitat enfrontada al terrible repte d’organitzar-se abans que l’aigua els arribi al coll.
Alguna cosa fa pudor de podrit. No podem seguir negant l’evidència. Mentre
nosaltres continuem aquí parlant de les nostres cabòries, la taca d’humitat
s’estén, les canonades s’embossen, les parets s’esquerden... Reconèixer el
problema és – ja ho diuen – el primer pas per solucionar-lo. Però estem
realment disposats a fer el segon pas?
Autoria: Joan Yago
Direcció: Israel Solà
Producció: Teatre Nacional de Catalunya
Intèrprets: Xavi Francès, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Marc Rius i
Júlia Truyol
Copresentat amb La Calòrica
Durada: 1 h i 45 minuts

26 DE DESEMBRE, 1 I 6
DE GENER A LES 18 H
28 I 30 DE DESEMBRE
I 3 DE GENER A LES 19 H

L’ORENETA

amb Emma Vilarassau i Dafnis Balduz

Una crítica
a la hipocresia sobre
l’acceptació de la diversitat sexual
La senyora Amèlia, una professora de cant, rep a a casa
seva un home jove que vol millorar la seva tècnica vocal per
cantar al memorial de la seva mare, morta recentment.
Ben aviat descobrim que la cançó triada, L’oreneta, té un significat especial per als dos personatges, que aniran desgranant detalls dels seu passat,
marcat per un atemptat terrorista de signe islamista que va patir la ciutat
l’any anterior.

Durada: 1 h i 30 minuts

TEATRE
PRINCIPAL
TEATRE

TERRI
TO R I
CREAT
IU
VA L L E
NC

LE
C TA C
N
E
MENT
BONA

8,5€

18€
----15€

CARNET AMICS
DELS TEATRES

CARNET AMICS
DELS TEATRES

Autoria: Guillem Clua
Direcció: Josep Maria Mestres
Copresentat amb Focus
ESPECTACLE
EN GALLEC

Victoria de los Ángeles és, sens
dubte, una referència mundial del
Lied, un format on la música i el text
es relacionen com la veu i el piano. Aquestes
composicions no deixen de ser micro òperes de
cambra, molt adients en els temps que vivim. Els solistes
de l’OSVA Laia Pujolassos i Ferran Bardolet, juntament amb
la soprano Mireia Tarragó, interpretaran les quatre cançons que en
Pedro Pardo va compondre a partir dels poemes de la Victòria, en aquest
cas en una formació de trio i que ja han rebut els reconeixements de la
crítica en Festivals com el de Peralada o el LIFE Victoria Barcelona. El
concert el completarà una estrena absoluta d’un altre trio, en aquest cas,
el primer per a violí, cello i piano que compon el director de l’OSVA i que
representa un complement perfecte per les cançons de la segona part.
Victoria dels Àngels i la música de cambra units un cop més.

22/24€
----18/20€

AUGA QUE NO HAS DE BEBER...
DE CIA FANTOCHES BAJ
Un musical satíric
amb titelles

20h
CENTRE
CULTURAL

A

CARNET AMICS
DELS TEATRES

Una mirada íntima
sobre l’amor i la llibertat

PER VICTÒRIA DELS ÀNGELS
I MUSICADES PER PEDRO PARDO

CARNET AMICS
DELS TEATRES

ESPE

10€
----8€

CARNET AMICS
DELS TEATRES

CANÇONS ESCRITES

TEATRE

F E ST I V
AL
G UA N T

10€
----8€

Autoria: Espai Evohé
Idea i creació: Ana Corredor
Intèrprets: Ana Briñas, Andrea Leunda, Avril Lombardi, Juan Manuel Rivas, Leticia Fonts, Montse Guinovart, María José Hidalgo, Núria Bota i Verónica Luzón
Música i espai sonor: Chris Moya i Giacomo Rapisardi
Audiovisual: Nacho Mayals
Vestuari: Aida Plassa
Copresentat amb La Calòrica

DISSABTE

TITELLES

TERRI
TO R I
CREAT
IU
VA L L E
NC

CIA. EVOHÉ PRESENTA
ENCLAVES LIBRES

22h
TEATRE
PRINCIPAL

CARNET AMICS
DELS TEATRES

PROGRAMA
“Trio”: Pedro Pardo, Allegro | Adagio | Allegro con brio
“Quatre cançons”: P. Pardo /Text: V. de los Ángeles
1- Oriental | 2- A ti | 3- Brumas tristes | 4- Fuiste
OSVA Ensemble: Mireia Tarragó, soprano /Laia Pujolassos, violí /Ferran
Bardolet, violoncel /Pedro Pardo, piano
Copresentat amb els Amics de la Música de Valls

Durada: 1 h i 40 minuts

22/24€
----18/20€

15€
----10€

CARNET AMICS
DELS TEATRES

Autoria: Àngel Guimerà
Direcció: Àngel Llàcer
Intèrprets: Alexandra Olmo, Àlecs Guixà, Pep Carpena, Blanca Lasobras,
Jordi Ferragut, Toni Aguilar, Tuni Salvadó, Roser Martínez, Alba Segarra,
Marc Andreu, Daniel Masalles
Copresentat amb La perla29

Durada: 50 minuts

05

DE NOVEMBRE

20h
CENTRE
CULTURAL

ESPE

EL LLOP: TERRA BAIXA
D’ÀNGELdirigit
GUIMERÀ
per Àngel Llàcer

DE NOVEMBRE

DISSABTE

LE
C TA C
EN
ENT
ONAM

CARNET AMICS
DELS TEATRES

12

27

D’OCTUBRE

20h
TEATRE
PRINCIPAL

ESPE

22/24€
----18/20€

DISSABTE

DIJOUS

UN NADAL
AMB EL MAG LARI
Arriba el Nadal i amb ell, tota la
Màgia. No cal dir que sóc fan de les
festes de Nadal de tota la vida, però si a sobre tinc l’oportunitat de poder fer funcions, ja sóc
l’home més feliç del món. Després de més de 25 anys
fent espectacles pertot arreu, m’adono que la meva vida és
una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre
els escenaris, fent el que se’m dóna millor: il·lusionar i fer riure el públic.
Aquesta nit és una nit de festa per a mi, perquè la passaré amb vosaltres.
Una nit màgica per partida doble.
Interpretació: Mag Lari
Assistent de màgia: Lluc Perelló
Copresentat amb Jos Espectacles

ELS PASTORETS
PRINCIPALS DE VALLS
Els Pastorets del GTP, tornen un cop
més a l’escenari del Teatre Principal de
Valls, per posar el focus en el joc i la comicitat que hi ha entre el Garrafó, el Fredolic, la Mariana i la Sulina en les seves aventures, acompanyats
per una pastorada, que dona vida a un mercat ple d’acció i al
pelegrinatge que fan per poder-se empadronar. Comptarem amb la
presència dels dimonis, pecats, Satanàs i Llucifer que faran tot el possible per esguerrar el seu camí, però no sempre els sortirà com esperaven i la
ràbia arribarà a l’infern, on les calderes faran xup xup, esperant les preses
desitjades. En aquest anar i venir, tindrem l’Àngel, sempre disposat a trencar l’encesa des de la seva serenitat i majestuositat.
Els Pastorets és l’espectacle per excel·lència de les Festes de Nadal, amb
l’essència de sempre i alguna que altra pinzellada de l’actualitat.
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

