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És obligatori l’ús de la mascareta

Mantingueu les distàncies
de seguretat en els espais comuns

Netegeu-vos les mans amb gel hidro-
alcohòlic abans d’accedir al teatre

Utilitzeu els vostres dispositius 
mòbils, evitant fer ús de les entra-
des en paper

Accés esglaonat, recomanem arri-
bar amb prou antelació a l’equipa-
ment

TERÀPIA
INTEGRAL

Tres persones s’apunten a un curs per fer pa que els can-
viarà la vida. En què creiem quan creiem que no creiem?

En Toni Roca fa més de deu anys que imparteix un curs in-
tensiu de quatre setmanes per aprendre a fer pa. Els alumnes 
que s’hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el mètode par-
teix d’una simple i estranya premissa: «Per fer un bon pa, no 
cal tenir la millor farina, per fer un bon pa, cal estar bé amb un 
mateix» Així de simple.

Una comèdia que posa en qüestió la necessitat de creure en 
alguna cosa. El retrat d’una societat que presumeix d’haver 
matat la religió però que té encara la necessitat obsessiva de 
tenir fe en alguna cosa que ens ajudi a trobar sentit a les nos-
tres vides caòtiques.

DONES
El barri balla

Després de la seva estrena durant les Decennals 21 + 1 puja a l’escenari del 
Principal el procés creatiu de dansa comunitària dirigit per Elisenda Nadal.

Dones, és un espectacle de creació col·lectiva interpretat i dirigit per dones. 
Dones de diferents generacions relacionades directa o indirectament amb la 
ciutat de Valls, provinents dels barris que creen el municipi.

Dones parla de les nostres experiències, del què hem viscut, de qui som, de 
què volem, a través del moviment, la veu, l’espai sonor, el text i el silenci, propo-
sant un camp d’exploració i llibertat intergeneracional al servei de l’espectador

GREASE, EL MUSICAL
El musical amb més gomina i purpurina de la història

Commemorarem el 50è aniversari de Grease, el musical, amb una nova versió del fe-
nomen de la cultura pop, reviurem el clàssic amb les aventures estudiantils dels seus 
protagonistes, amb amors i molt rock’n’roll, amb un repartiment eternament jove.

espectacle
en

abonament · Direcció i autoria: Cristina Clemente i Marc Angelet
· Intèrprets: Roger Coma, Abel Folk, Àngels Gonyalons i Andrea Ros
· Copresentat amb Velvet Events

· Direcció: Elisenda Nadal
· Intèrprets: Cristina Lozano, Marta Ruiz, Cristina Rodon, Irene 
Físico, Úrsula Lluveras, Ada Ciuró, Aloma Segalà, Ana Maria Rius, 
Rosa Clara Català, Txon Bastida, Dolors Bellmunt, Lina Pàmies, 
Susana Moreno, Sió Montserrat, Elo Miralles i les Lulalum
· Vestuari: Aida Plassa

· Adaptació i direcció: Martí Guarch
· Coach vocal: Maria Jacobs
· Amb més de 20 intèrprets del Camp de Tarragona a escena
· Copresentat amb Guarch Media Studio

1 h i
30 min 50 min 2 hrs

aprox

Preus
Preu Preu22€ / 

24€ 10€ 15€ 
18€ / 
20€ 8€ 10€ 

Carnet Amics dels Teatres
Carnet Amics dels Teatres Carnet Amics dels Teatres

Dia
de la 

Dansa

ESTRENA

1 h i
25 min

Preus

22€ / 
24€

18€ / 
20€

Carnet Amics dels Teatres
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LES
IRRESPONSABLES
Fins on series capaç d’arribar per ajudar una amiga? Una 
comèdia d’embolics amb un repartiment de luxe.

Què passaria si, un dia, de cop, comencéssim a fer tot el que 
ens passa pel cap? Quins són els límits del que està ben fet i 
el que està mal fet?

La Núria, la Lila i la Fabi es disposen a passar un cap de set-
mana juntes, fora de la ciutat. La Lila surt d’una separació 
traumàtica i les amigues la volen ajudar però la cosa es com-
plica i les tres dones es veuran arrossegades per un corrent 
d’emocions a flor de pell que les convertirà, sense elles vo-
ler-ho en unes autèntiques irresponsables.

Com seria fer realitat les nostres fantasies? Fins a on arriba-
ries per ajudar a una amiga? Una comèdia irresponsable que 
escala minut a minut

· Direcció: Sílvia Munt
· Autoria: Javier Daulte
· Intèrprets: Cristina Genebat, Marta Marco i Nora Navas
· Copresentat amb Bitò

Dijous 26 
de maig

20 h

música

TRIO PEDRELL
Trios de Mendelssohn, Pedrell i Gerhard

Concert en commemoració del centenari de la mort de Felip Pedrell

Programa:

- Nocturns op. 55 de Felip Pedrell
- Trio nº 2 en Lab Major de Robert Gerhard
- Trio nº 1 op. 49 en Re menor de Felix Mendelssohn

· Organitza: Amics de la Música, Joventuts Musicals de l’Alt Camp

Teatre
Principal

Preu

15€ 10€ 

Carnet Amics dels 
Teatres i Jubilats

Dimecres 
22 de juny

Centre 
Cultural 
teatre 

EL GRAN COMEDIANT
Una divertida comèdia que posarà a prova l’amistat entre dos actors

En Llorenç i l’Ernest són amics de tota la vida. Tots dos van decidir fa molt de 
temps que volien ser actors, però han tingut trajectòries desiguals. Mentre 
que el Llorenç ha vist com la seva fama creixia, l’Ernest no se n’acaba de sortir. 
Quan filament, als 50 anys, l’Ernest decideix llançar la tovallola, en Llorenç li 

espectacle
en

abonament 

· Autoria: Joel Joan i Héctor Claramunt
· Direcció: Joel Joan
· Intèrprets: Joel Joan, Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Muntada
· Copresentat amb Focus

1 h i
50 min

Preus

22€ / 
24€

18€ / 
20€

Carnet Amics dels Teatres

etziba un discurs motivador digne dels millors coaches d’autoajuda i fa que 
l’Ernest doni un gir radical a la seva vida, fent que la compassió del Llorenç 
pel seu amic es transformi en una gelosia incontrolable. A partir d’aquell mo-
ment, el Llorenç farà tot el que pugui per sabotejar l’èxit del seu gran amic.

Després de l’èxit de la seva darrera producció, Escape Room, torna el tàndem Joel 
Joan i Héctor Claramunt amb una nova comèdia sobre l’èxit, la gelosia i l’amistat

Sant 

Joan 

Valls



El Principal El Principal El Principal Servei
educatiu

29, 30 i 31 de març

6 de maig

Dissabte 9 d’abril Dissabte 7 de maig Dissabte 4 de juny

Familiar Familiar Familiar
Per als centres 
d’ensenyament

Localitats www.valls.cat Obert 24h Valls App
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Teatre Principal / Visites teatralitzades

Teatre Principal

teatre titelles ciència

La Baldufa
LA FAULA DE L’ESQUIROL
Un espectacle que ens farà reflexionar sobre el món en què vivim
El gran eriçó viu plàcidament, a l’ombra d’un gran roure, i es cuida dels seus, mentre 
gaudeix del seu raconet del món. Un dia, però, aquesta pau es veurà pertorbada 
per l’arribada d’un esquirol amable, trapella i juganer. La seva convivència no serà 
fàcil. Descobrirem un eriçó esquerp i protector, i un esquirol amb ganes de saber i 
compartir.

Una de les característiques de les faules és que sempre acaben amb una con-
clusió moral. Així doncs, La faula de l’esquirol ens proposa pensar, reflexionar i 
aprofundir sobre la diferència i el mestissatge. L’eriçó i l’esquirol són  olt dife-
rents, però tenen una infinitat d’oportunitats per aprendre i compartir plegats.

Engruna Teatre
SOPA DE PEDRES
Les pedres es poden convertir en oportunitats
Alma és una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel enlloc de volar-hi 
estels un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, arriba a un indret desconegut 
on aparentment tothom té de tot però no volen compartir res amb ella. Amb enginy i in-
tel·ligència donarà una lliçó de vida a tots aquells que inicialment li havien tancat la porta.

Anna Roca
VALENTINA QUÀNTICA
Perquè un espectacle pot ensenyar-te més coses de les que creus!
Per què, si vivim en una societat que procura per la igualtat d’homes i dones, hi ha tan 
poques científiques reconegudes? Per què tenim tantes curiositats sense resposta? 
Per què és tan fascinant el món en el que vivim??!

Si vols resoldre aquestes qüestions, si ets dels que la curiositat et surt per les orelles 
o simplement tens ganes de descobrir allò que li passa pel cap a la Valentina, entra al 
seu laboratori i deixa’t sorprendre.

GRUP DEL TEATRE PRINCIPAL
LES BAMBOLINES DEL TEATRE PRINCIPAL

Recomanat per 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 en-
tretinguda i alhora pedagògica.

AUDICIONS DE JAZZ AMB LA
STROMBOLI JAZZ BAND

Dirigit per alumnes de 6è de primària

Recorregut musical per descobrir i 
apropar la música dixie als alumnes 
de cicle superior de primària.

· Recomanat des dels 3 anys
· Autoria: Jokin Oregi i La Baldufa
· Direcció: Jokin Oregi
· Copresentat amb la Baldufa Teatre

· Recomanat des dels 4 anys
· Direcció: Mireia Fernández
· Intèrprets: Anna Farriol i Júlia Santacana
· Copresentat amb Engruna Teatre

· Recomanat des dels 5 anys
· Autoria i Direcció: Anna Roca
· Intèrprets: Anna Aumatell i Raúl Martínez
· Copresentat amb Cia Anna Roca

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

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

Preu
Preu8€ 
8€ 

6€ 
6€ 

Carnet Amics dels Teatres
Carnet Amics dels Teatres

Abonament 

Familiar 

Abonament 

Familiar 

Abonament 

Familiar 

Preu

8€ 6€ 
Carnet Amics dels Teatres

Març – Juny 2022

Serveis a l’espectadorCarnet Amics del Teatre

Altres avantatges especials

AbonamentVenda d’abonaments i Abonaments 
familiars

Totes les entrades a la venda a 
partir de dijous 24 de març

Horari habitual de taquilla

Sistemes de venda de les entrades

Horari especial Sant Joan
Festa Major de la Ciutat de Valls

Abonament Familiar

Localitats www.valls.cat Obert 24H

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.

Et permetrà aconseguir els millors preus, promo-
cions especials i informació personalitzada

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

PROMOCIÓ 3 X 30 X 30 / Els minuts joves

3€ X 30 ANYS X 30 MINUTS

Entrades a 3 € 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

· Una entrada per espectador. · Vàlida en els espectacles assenyalats amb la Promoció

IMPORTANT!

CULTURA ACCESSIBLE
ARA MÉS QUE MAI! 

3 espectacles al Centre Cultural

3 espectacles familiars les tardes del dissabte

El pots obtenir a la taquilla del Teatre Principal

Adquireix l’abonament de tempo-
rada i et regalem una entrada per 
anar als JCA Cinemes, valida des 
del 21 de març i durant un any.

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 associa-
cions 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.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.

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 entra-
des gratuïtes addicionals. Posa’t en contacte amb taquilla o truca al tlf: 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

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.

Del dilluns 21 al dimecres 23 de març
De 12 a 14h i de 18 a 20h
Dilluns 21 la venda s’inicia a les 10h.

Horari especial de dijous 24 de març a dissabte 2 d’abril
de 12 a 14 i de 18 a 20 h
Dijous 24 de març la venda s’iniciarà a les 10 h

del 6 d’abril al 17 de juny
Dimecres no festius: 18 a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13:30 h

web 24 hores www.valls.cat
Taquilles Teatre Principal

del 17 al 23 de juny
Diàriament de 18 a 21h

Venda d’entrades tots els dies excepte els diumenges

ABONAMENT AMB EL CARNET
AMICS DELS TEATRES 

T’estalvies de 9 a 15 €

ABONAMENT ESTÀNDARD 

T’estalvies de 11 a 17 €

ABONAMENT AMB EL CARNET
AMICS DELS TEATRES 

T’estalvies 6€

ABONAMENT

T’estalvies 6€

PROGRAMA D´AJUTS

SOCIS PROGRAMACIÓ FAMILIAR

SERVEI EDUCATIU

SOCIS PROGRAMACIÓ

COOPEREM AMB

PROMOCIONS ESPECIALS


