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saFira
de Magí Sunyer 
Renunciar a la dignitat 
per no perdre la llibertat?

magí sunyer recupera una història coneguda, la de la dama extra-
ordinàriament bella obligada a anar al llit amb el tirà per salvar la 
vida del seu marit. Basada en el poema del mateix títol del poeta 
maonès Joan soler i sans i la cançó popular «capitel·lo», el tema 
s’actualitza en el context de l’emigració clandestina.  Premi de la 
crítica serra d’Or  2014.

direcció: Joan castells

FrankenStein
de Mary Shelley  
L’actualització d’un mite
Protagonitzat per Joel Joan, Angel Llàcer, 
Lluís Marco i Magda Puig
200 anys després de la publicació de la novel·la que dotava d’una 
vida perdurable el cèlebre monstre que amb la seva multiplicitat 
orgànica acabaria esdevenint un mite de la nova societat con-
temporània, puja a escena la història d’aquest Prometeu modern 
amb dramatúrgia de Guillem morales (director i guionista de la 
premiada pel·lícula Los ojos de Julia), que indaga en els territoris 
més tenebrosos de la humanitat ferida del mite. estrena a  co-
marques de tarragona.
direcció: carme Portacelli
copresentat amb tNc

Moby Dick
d’Herman Melville  
Viatge a les profunditats de la bogeria
Muntatge inspirat en la solitària figura del capità Ahab i la seva 
lluita contra la balena. ahab, gran personatge de la literatura uni-
versal, és un ésser que evidencia l’obsessió humana que va més 
enllà de la raó, capaç de consumir la voluntat i eliminar qualsevol 
element bondadós de l’ànima. Pou convida l’espectador a un vi-
atge a les profunditats de la bogeria d’un home capaç de tot per 
satisfer la seva obstinació.

estrena a comarques de tarragona.
Versió castellana: Juan cavestany
direcció: andrés Lima
copresentat amb Focus

pepa plana 
& marcel Gros
Fan l’HuMor  
Dos pallassos de referència
La Pepa i en marcel tornen a trobar-se a un escenari, mà a mà, per 
reviure alguns dels números que els situen entre els pallassos de 
referència. tot un joc de cartes en què, ara un, ara l’altre, ens en-
dinsaran al seu món particular darrere de la màscara més petita 
del món… que de ben segur acabarà esclatant en una experiència 
conjunta d’allò més surrealista! .
copresentat amb companyia Passabarret

el HoMbre, la gran 
cHapuza De DioS
de José cedena 
Rialles garantides per a tots els públics  

Grans dosis d’humor directe, quotidià i costumista de la mà del 
popular radiofonista i els seus col·laboradors. Veurem d’una ma-
nera peculiar com déu va crear l’home i el nyap que va fer, i com 
va crear eva, i l’assumpte de la poma, la bondat, la maldat... Hu-
mor senzill i per a tots els públics en forma de sainets, on les 
rialles estan garantides.

copresentat amb ràdio teletaxi

ara malikian
la increïble 
HiStòria De Violí 
De Paganini al rock dels nostres dies  

el protagonista indiscutible d’aquest concert és Violí. un violí que 
va néixer a la ciutat italiana de Mòdena i va viatjar fins al Líban per 
trobar-se amb un petit ara, de tres anys, a qui el seu pare, també 
violinista, ensenyava a tocar, i del qual ja no se separaria. Junts 
van descobrir Paganini i junts van viatjar al llarg dels anys per 
tots els gèneres musicals que aprenien allà on paraven. Viatjar, 
sentir, fusionar, fins a arribar al rock i el pop.

copresentat amb La traca events

per si no ens tornem a veure
de Marc Sambola i alícia Serrat

violant llopis, mercè espelleta, 
xavier Graset i carles bigorra

teatre nacional 
de catalunya Josep maria pou  

Justo molinero

anna lagares, 
edgar martínez 
i marc sambola 

roGer mas
preSentació 
DiSc ‘parnàS’  
La maduresa d’una gran veu
encarna el prototip del cantautor: agermana música 
i poesia, autoria i interpretació, novetat i tradició. Ho 
ha demostrat reinventant-se en trobador incipient, 
crooner de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, 
estrella del pop o rapsode profund. ara, amb una 
veu en plena maduresa, viatja al Parnàs, el jardí dels 
poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus 
dels altres i músiques noves.
estrena comarques de tarragona 
copresentat amb Batall Produccions

Quan l’amor és inevitable
La història de dues persones que no són el que diuen 
ser. una trama de disfresses i d’identitats falses on 
el destí, igual que l’amor, és inevitable. i sobretot un 
homenatge a comèdies com Leonci i Lena, el joc de 
l’amor i de l’atzar o al vostre gust, on les aparences i 
els enganys es barregen amb l’amor. 
direcció: alícia serrat. direcció musical: marc sambola 
copresentat amb Focus

Dissabte 10 de març

Dissabte 17 de març
t de teatre
e.V.a.
Un quart de segle 
amb la companyia més femenina

t de teatre celebra 25 anys dalt dels escenaris amb una aventu-
ra molt especial. després d’abordar temes com la maternitat, el 
sexe, les crisis generacionals i la pràctica escènica, ara el dolor 
serà el protagonista.  e.V.a. és l’escala Visual analògica del dolor 
i també una comèdia dramàtica de quatre històries creuades de 
quatre excompanyes d’escola sobre el dolor, la seva poètica i les 
seves formes. 

direcció: Julio manrique

copresentat amb t de teatre
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roGer padullés
eMili VenDrell, 
la Veu Del poble

barbeS De balena 
d’anna Maria ricard
Per descobrir 
de què estan fetes les cotilles
un recorregut per la vida de la doctora dolors aleu i ri-
era (1857-1913), la primera dona llicenciada en medi-
cina a catalunya i a l’estat espanyol. una carrera plena 
d’obstacles per exercir una professió aleshores vetada 
a les dones. també fem memòria de les nostres àvies i 
besàvies, i reflexionem sobre les dones d’avui.
Espectacle finalista Premi BBVA de teatre
Direcció: Mònica Bofill
copresentat amb BBVa
 

maria rodés 
preSentació DiSc  
‘eclíptica’   
Homenatge al besavi 
astrònom i meteoròleg
La cantant i compositora maria rodés -guanyadora 
del Premi Puig Porret 2016 al mercat de la musica 
Viva de Vic- presenta nou disc sobre la figura de 
Lluís rodés, tiet besavi de la compositora, astrò-
nom, meteoròleg i director de l’Observatori de l’ebre. 
Hi recrea el transcurs d’una nit amb un repertori de 
cançons i passatges musicals 
inspirats en la seva vida i obra. es-
trena a comarques de tarragona.
Copresentat amb Chesapick
 

JoSaFat 
de prudenci bertrana  
Adaptació circense 
del clàssic del Modernisme
La fascinant trobada entre Josafat i la Fineta els 
converteix en protagonistes accidentals d’un joc 
entre bella i bèstia. equilibris entre dos antagonis-
tes, de mà a mà, sobre un quadrant o ballant a una 
perxa. una adaptació en clau de circ de la novel·la de 
Prudenci Bertrana que desconstrueix la passió, la por, 
les obsessions, els contrastos i la 
tragèdia d’aquest Geperut de Notre 
dame català i dóna com a resultat 
un relat breu, naïf i obert a un públic 
familiar. estrena absoluta.
direcció: adrián schvarzstein

 

Homenatge al 125è aniversari del 
seu naixement
el tenor vallenc roger Padullés ha obtingut diferents 
reconeixements com el 2n premi al concurs interna-
cional de cant Francesc Viñas o el premi Plácido do-
mingo 2009. el seu disc mompou songs rebé el premi 
Enderrok 2015 al millor disc de clàssica. Acompanyat 
pel pianista Josep surinyac, presenta l’obra del popu-
lar tenor i intèrpret de cançons tradicionals catalanes 
i sarsueles, emili Vendrell. 
en conveni amb l’associació 
amics de la música 
de Valls- JJmm de l’alt camp

Dijous 5 d’abril Dissabte 28 d’abril

Dissabte 7 d’abril Dissabte 5 de maig

preus 
15

12 €
carnet amics 

dels teatres i jubilats.
Gratuït menors 18 anys

  

preu 
14 €

Promoció especial per als 
usuaris del carnet amics dels 
teatres i dels col·lectius usuaris 
d’apropa cultura: gratuït, prèvia 
recollida de l’entrada

el maldà

la circoteca/
passabarret
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Febrer | Maig 2018

Vela paSabarret
teatre principal i centre cultural

Dissabte 3 de març. 18 h
Circ i comèdia

cia. kicirke. comediant
espectacle que combina l’espontaneïtat del carrer amb el gest còmic del 
pallasso. un divertit joc a través del circ i la música, amb malabars amb 
barret, equilibris amb cadires, maletes i copes. Gràcies a aquest objecte, 
el protagonista crea situacions molt divertides i entranyables on l’espec-
tador participa des del primer moment.  

Actor: Kike Sebastián

copresentat amb Passabarret

Dissabte 21 d’abril. 12, 17 i 18 h 
Espectacle per a nadons

aboon teatre
l’arbre de la vida

Dissabte 12 de maig. 18 h
Música 
2princeSeSbarbuDeS
Sempre de vacances, 
d’Helena casas i Marc Marcé
A principis de març arriben les orenetes i s’hi estan fins a finals de se-
tembre. Ho expliquen amb 12 cançons que parlen de com fan el niu, què 
mengen, la criança, els viatges, el vestuari, el cant i els seus somnis. en 
forma de documental ornitològic, hi trobareu quatre orenetes barbudes 
que es retroben després de la migració per a un concert pop amb instru-
ments de joguina.

Dissabte 26 de maig. 18 h
Teatre musical

el replà proDuccionS
ai rateta, rateta, de Jordi Sors i ramon bau
Hi havia una vegada una rateta molt presumida que estava cansada i 
avorrida que tothom expliqués el seu conte de la mateixa manera. un dia 
va prendre la decisió de declarar-se en vaga indefinida fins que no s’aten-
guessin les seves peticions de canvi. 

EL PRinciPALEL PRinciPALfamiliar familiar
recomanat 
des dels 
4 

anys

recomanat 
des dels 
4 

anys

recomanat 
des dels 
4 

anys

recomanat 
de

6 mesos
a 3 anys

abonament 

Familiar abonament 

Familiar

abonament 

Familiar

cOmPartir és Viure

divendres 16 de març. 9.30, 11 i 15.30h
teatre Principal i teatre en anglès

cia. tell-tale tHeatre
tommy & the talent thief
al tommy li encanta ballar, però suspèn l’examen de ball i es posa molt trist perquè creu que 
no té talent per a la dansa. el seu mestre li diu que potser el seu talent ha estat robat pel lladre 
de talents que viu en una casa al capdamunt de la muntanya. una aventura musical amb un 
missatge important:  si vols alguna cosa, vés a per ella!
recomanat per al cicle superior de Primària
Preu: 5 € alumne
copresentat amb imaginautes

audicions al teatre principal
Dimecres 14 de febrer 
Música tradicional i popular, 
per als alumnes de 2n de cm de primària

Dimecres 21 de febrer
Jazz, per als alumnes de 2n de cs de primària

Divendres 23 de febrer
Música de cambra, per als alumnes de 3r d’esO
Organitza: centre de recursos Pedagògics de l’alt camp

6, 7 i 8  de març. visites teatralitzades
grup Del teatre principal
les bambolines del principal
saps que amaga el teatre? i com es crea una obra de teatre? els mateixos actors i treballadors  
acompanyen els infants i els ajuden a descobrir tots els secrets i històries en una visita sorpre-
nent i divertida. recomanat per a alumnes de 4t de primària
informació i reserves: regidoria d’ensenyament 977 63 60 04

del 17 al 30 de maig. centre cultural
35è Festival De teatre infantil i Juvenil de l’alt camp
representació d’obres pels alumnes dels centres de la comarca. un dels principals objectius 
és la millora dels alumnes implicats en una obra al llarg del curs, com a actors o col·laboradors, 
fomentant el treball de llengua -vocalització, expressió oral, treball de text...-, les dinàmiques 
d’equip, la creació estètica o el sentit de l’espai.
Organitza: centre de recursos Pedagògics de l’alt camp

sERVEi 
EDUcAtiU

Els Teatres de Valls treballen en l’educació 
amb diferents activitats pensades especial-
ment per a totes les escoles. Representacions, 
audicions i visites teatralitzades integren les 
línies de treball, preparades junt amb la petita 
indústria cultural, les entitats i altres instituci-
ons. Un ampli ventall d’activitats educatives 
complementàries de les arts de l’espectacle, 
perquè nens, adolescents i joves tinguin ei-
nes per construir-se la mirada pròpia com a 
espectadors crítics.

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

ToTs Els aCTEs són D’aCCés lliURE

escola de 
l’espectador

dimecres 24 de gener. 19.30 h
Teatre Principal

violant llopis 
presenta la programació
al teatre Principal oferim un tastet 
dels espectacles que veurem en 
la temporada del primer semes-
tre del 2018. L’acte, conduït per 
l’actriu Violant Llopis, desvetllarà 
els espectacles i gaudirem de petits 
fragments amb els protagonistes 
actuant en directe o oferint-nos les 
seves impressions. tast de vi de la 
dO tarragona.
Gratuït 
col·labora: dO tarragona

divendres 16 de febrer
Cafè Centre Cultural

col·loqui post funció amb les 
actrius de t de teatre
després de la representació de l’es-
pectacle e.V.a., apropem els artistes 
al públic amb una trobada amb els 
actors i actrius que just acabem de 
veure sobre l’escenari. 
Modera: Sara Sans, presidenta del Col·
legi de Periodistes de Catalunya 
a Tarragona

divendres 6 d’abril. 
18 i 19.15 h
Vestíbul Teatre Principal 

taller de cable d’equilibris
de la mà d’ariadna Juncosa, de la 
companyia Passabarret, els més 
petits es podran endinsar en el món 
del circ i aprendrem a fer equilibris 
en un cable.
incripcions: circoteca@passabarret.com 
o  tel. 977600800

8 places en cada franja horària

VEnDA
D’EntRADEs

 

web 24 hores: www.ticketea.com 

telèfon 902 044 226
dilluns a dijous: 9.30 a 14.30 i 16 a 18.30 h
divendres: 9 a 15 h

taquilles teatre principal
Horaris especials de dilluns a dissabte, 
fins al 17 de febrer:
de 12 a 14 h i 18 a 20 h 

Horaris habituals a partir del 21 de febrer:
dimecres no festius: 18 a 21 h

divendres no festius: 12 a 13.30 h

dies de funció: 1 hora abans de l’espectacle 
                           en el teatre corresponent

Horari sant Joan 
del 15 al 23 de juny, de 18 a 21 h

dilluns 5 de febrer a les 12 h
tOtes Les eNtrades a La VeNda

ABOnAMEnts FAMiLiARs

PROMOciOns

ALtREs 
AVAntAtgEs EsPEciALs

taquilles teatre principal
Fins al 3 de març

abonament 

Familiar

abonament = 10 €

3 espectacles 

familiars

Les tardes de dissaBte

amb el carnet amics dels Teatres

Estalvia’t 11 €

abonament = 16 €

3 espectacles 

familiars

Les tardes de dissaBte

Estalvia’t 11 €

La pertinença s’ha d’acreditar 
en comprar i accedir al teatre. 

avantatges especials no acumulables als abonaments ni al 
carnet amics dels teatres de Valls.

@teatresdevalls ofereixen avantatges especials 
(preu reduït assimilat al del carnet amics dels teatres) 
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 Oficial de Psicologia de Catalunya

socis d’Òmnium cultural

sERVEis a l’EsPECTaDoR
carnet Amics dels teatres de Valls
disponible al teatre Principal en horari de taquilla, permet obtenir 
avantatges en els preus de les localitats i gaudir de 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.

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 especial 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 actuant al 
centre cultural abans de cada funció d’abonament.

 Adreces
teatre Principal: c. Jaume Huguet, 10-12 
centre cultural: pl. Francesc Layret s/n.

15’
PRELU

DI
DE

«shin hey aleph mem reich» són les paraules 
màgiques que obren el bagul de la creació. de 
la mà de les geometries essencials (els 5 sòlids 
platònics), viatgem a 5 mons diferents, on reg-
nen el foc, l’èter, l’aire, l’aigua i la terra amb els 
seus colors i sons. 

el racó 
dels petits inquiets
cada tarda amb espectacle 
familiar. 17.30 h
Vestíbul del Teatre Principal
Veniu 30 minuts abans que comenci 
l’espectacle, llegiu textos familiars i 
deixeu-vos endur per la imaginació, 
en un espai creat per als més petits 
de la casa.

exposicions al 
vestÍbul del principal
del 17 de febrer al 22 d’abril
adrià Gual. 
l’escenògraf de la modernitat
adrià Gual (1872 – 1943) és el 
primer testimoni de la modernitat en 
l’escena catalana. Gràcies a ell, el 
teatre supera el sentit il·lustratiu, es 
transforma en un art que expressa i 
commou, i introdueix la modernitat 
a la cultura catalana de la societat 
del segle XX. 
coordina: Àrea de cultura de la diputació de 
Barcelona

del 27 d’abril al 27 de maig 
cartells teatrals modernistes
el fons de cartells de l’institut del 
teatre està format per més de 
5.000 unitats de quatre etapes: els 
modernistes (1888-1908); els de les 
dues primeres dècades del segle XX 
amb l’art decó; els d’entre guerres 
(fins al 1939); i des del 1939 fins 
a la actualitat. La mostra presenta 
peces modernistes que reflecteixen 
les principals tendències europees, 
amb artistes com Jules chéret i 
Henri toulouse-Lautrec, popularit-
zadors del cartellisme dels espec-
tacles; i alfons mucha, representant 
de l’art Noveau que va infondre un 
estil preciosista ben divers de les 
formes lliures de Lautrec.

Cia Kcirke: Comediant. dissabte 3 de març.

2princesesbarbudes: 
sempre de vacances. dissabte 12 de maig

El Replà: ai rateta rateta. dissabte 26 de maig

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.

Promo3
entrades a 3 € per a les persones aturades a la taquilla del Prin-
cipal i del Cultural, aportant el certificat de situació d’atur vigent.

apropa Cultura 
inclusió social a través de la cultura per les entitats socials
a través d’aquest programa les entitats socials fan sortides cul-
turals en grup a preus molt reduïts de 0 a 3 euros.  L’ajuntament 
de Valls participa d’aquest programa definint una part de les en-
trades amb preus socials, perquè el màxim nombre d’usuaris pu-
guin gaudir dels teatres de Valls.
Informació: www.apropacultura.cat Tel. 932479300

Promoció 

JoVe
3 x 30 x 30

Promo3

prograMa D’aJutS

SociS prograMació FaMiliar

coopereM aMb

Ajuntament de Valls

Descarrega’t la 

disponible per iphone 
i android gratuïtament

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

SociS prograMació

SerVei eDucatiu

Vàlides en els espectacles amb les icones

proMocionS eSpecialS

eMD picaMoixonS

preus 
7 €

carnet amics 
dels teatres  

5 €

preus 
10 €

carnet amics 
dels teatres  

8 €

preus 
10 €

carnet amics 
dels teatres  

8 €

preus 
7 €

carnet amics 
dels teatres  

5 €


