
Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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El principal familiar El principal familiar

CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 
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aNdrea MotIs QUINtet 
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MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria

pepa plaNa 
I NoËl olIVÉ 
VEUS QUE NO VEUS 

VaselINa 
dirigida per SERGI bElbEl 

aNdrea MotIs QUINtet 
JAzz PER A 
AUDIèNCIES àMPlIES 

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 3015’

PRELU
DI

DE 15’
PRELU

DI
DEPromo3 Promo3 Promo3

MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria
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I NoËl olIVÉ 
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MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



21 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres i menors de 

12 anys

12 €

Divendres 
18 d’octubre

Dissabte 
9 de novembre

Dissabte 
5 d’octubre

Divendres 
15 de novembre

Dues heroïnes del segle XXi 
Dues pallasses, una augusta i una carablanca, en la versió fe-
menina de les anomenades «entrades clàssiques»: com canvien 
i quin significat prenen quan es juguen des de dues pallasses en 
comptes de dos pallassos? Què hauria passat si les nostres àvies 
haguessin pogut ser pallasses? Es tracta de riure, sí, però no no-
més d’això, sinó de parlar, jugar i potser mossegar.

Direcció: Joan Arqué
Copresentat amb Cia. Pepa Plana 

Dedicat a tots els familiars de les víctimes i 
a totes les víctimes dels familiars 
Els Estats Units acaben de bombardejar Mèxic per destruir les 
plantacions de droga. Fil, un noi cínic i desil·lusionat, i Charlie, un 
animalista convençut i defensor dels drets civils, cultiven mari-
huana al pis per donar el gran cop a les seves vides: invertir el 
funcionament del mercat i exportar-la a Mèxic. A ells s’afegirà 
Wanda, una noia obesa i insegura, i Mina, la mare de Fil,  una dona 
frustrada que acaba de sortir d’una clínica per desintoxicar-se del 
vici. Tot es complica quan, després de 15 anys d’absència, torna a 
casa el pare de Fil i exmarit de Mina, desvetllant el perillós secret.

Protagonitzada per Lluïsa Castell, Joan Negrié, Joan Miquel Reig, Artur Bus-
quets i Karin Barbeta • Autoria: Gabriele di Luca

Coproducció: Sala Trono, Teatres de Valls, Teatres de Tarragona, 
Teatre Bartrina de Reus, Teatre Àngel Guimerà del Vendrell 
i Teatre Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Amb referents de la talla de Louis Armstrong i Chet Baker, la jove 
trompetista, cantant i compositora barcelonina Andrea Motis 
porta enlluernant al públic des de 2012, quan Quincy Jones s’hi 
va fixar i la va convidar a compartir escenari al Festival de Pe-
ralada. Aquesta jove artista canta amb una personalitat que no 
es veia fa anys. D’això en té gran part de responsabilitat el seu 
mentor Joan Chamorro, veterà del jazz català.

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i saxo
ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra elèctrica
David Xirgu, bateria
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MercÈ arÁNeGa és  
SHIRlEy VAlENtINE, 
de Willy Russell

la revolució d’una mestressa de casa 
La Shirley és una mestressa de casa que té una relació rutinària 
amb el seu marit i dos fills que ja han marxat de casa. Una amiga 
li fa un regal: un bitllet d’avió per marxar quinze dies de vacances 
a Grècia. La proposta trasbalsa la Shirley, que es pregunta què 
se n’ha fet d’aquella noia que tenia tants somnis. Un formidable 
monòleg sobre l’apoderament d’una dona vençuda per les cir-
cumstàncies, però que comença la seva particular revolució amb 
humor i tendresa.
Copresentat amb Focus

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3 Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador
Escola de 

l’espectador

21 h
teatre 

prINcIpal 
MÚSICA

teatre 
prINcIpal 

TEaTRE

preu 
12 €

Divendres 
11 d’octubre
21 h

Dissabte  
12 d’octubre
17.30 h / 21 h

Diumenge  
13 d’octubre
17.30 h

 
  
GrUp del  
teatre  
prINcIpal  
PEtER PAN
tots els nens  
creixen, tots  
menys un
Torna l’èxit familiar de la darrera temporada. Uneix-te de nou a 
la Wendy i els seus germans per emprendre el vol amb en Peter 
Pan des de Londres fins al País de Mai Més, un món fantàstic 
ple de cruels pirates, fades lluitadores i nois perduts. Omple’t de 
pols de fades, música i aventures en una adaptació amb tota la 
màgia i l’encís de l’original: el clàssic de tots els temps sobre el 
nen que no volia fer-se gran. 

Adaptació d’Ella Hickson, a partir del llibre de J.M. Barrie
Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

Escola de 
l’espectador

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

preu 
15 €

carnet  
amics dels teatres

12 €

22 h
teatre prINcIpal 

TiTEllEs

Divendres 
22 de novembre Diumenge 

22 de desembre

22 h
teatre prINcIpal  

TiTEllEs

18 h
ceNtre 

cUltUral 
CiRC

Dissabte 
23 de novembre

Diumenge 
8 de desembre

ceNtre draMÀtIc 
d’ÈVora (portUGal) 
bONECOS DE SANtO AlEIXO  
Els titelles de Santo Aleixo estan entre els titelles més antics d’Europa. 
Procedeixen de l’Alentejo i la seva referència més llunyana data del 1798. 
Són titelles de vareta, manipulats des de dalt, a semblança dels grans tite-
lles del sud d’Itàlia i del nord d’Europa, però molt més petits: entre 20 i 40 
cm i estan fets de fusta i suro.  

JaVIer araNda   
VIDA 
un univers ple de màgia
El Festival de Titelles Guant ens sedueix amb 
meravelles com aquest espectacle. Dues 
mans i l’univers d’un cistell de cosir. Les co-
ses fetes a mà tenen el seu propi caràcter; les 
mans com a part d’un ésser, com a protago-
nistes, com a éssers especials que creen mo-
viment, emoció i vida. Un cistell a la deriva, un 
viatge... De qualsevol racó emergeixen brots 
de vida, vides valuoses, particulars i úniques.

Premi Millor espectacle Fira de Titelles de 
lleida 2018
Premi Millor espectacle de teatre XXXI Feria 
internacional 
de Teatro y Danza de Huesca
Premi Millor espectacle de petit format Fira 
d’espectacles familiars 
Fetén 2018

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

preu 
15 €

carnet amics dels 
teatres

12 €
 Menors de 12 anys

8 €

GraN cIrc 
acroBÀtIc 
NacIoNal de XINa
un viatge d’ensomni 
Un nen entra en un món de fantasia on veu una bella fada fènix que vola 
sobre el mar, amb ales que esquitxen les ones al llarg de la costa. El nen 
se sent atret per la bellesa del moment i s’enfonsa a l’aigua. La fada el 
salva i el convida a volar amb ella fins al càlid sol i cap al meravellós 
món marí. Malabars, equilibris, acrobàcies i molt més en aquest mun-
tatge exòtic i espectacular per part de l’escola acrobàtica de la Xina, una 
de les més ancestrals del món.
Copresentat amb Barabú Produccions 

preu 
22/24 €
carnet amics dels 

teatres i menors de 
12 anys

16/18 €

GrUp del teatre  
prINcIpal  
ElS PAStOREtS  
PRINCIPAlS DE VAllS

Dies 26, 28 i 29  
de desembre

4 de gener

1 i 6 de gener

Torna el clàssic de les celebracions del Nadal. Un espectacle 
adreçat al públic familiar, pensat perquè tothom pugui gaudir-lo. 
Aquest any es consoliden els canvis introduïts en la passada edi-
ció, tant a nivell escenogràfic com d’aposta pels actors i actrius 
més joves. Garrafó, Fredolic, Mariana i Sulina condueixen el mun-
tatge entre escenes bíbliques i d’altres de còmiques, amanides 
amb nombroses cançons interpretades en directe. Tot plegat 
amb més de 80 persones entre actrius, actors, personal tècnic i 
de suport. 

Copresentat amb el Grup del Teatre Principal

18 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

creatiuterritori
Vallenc

preu 
8,5 €

18 i 21 h
teatre  

prINcIpal
TEATRE I MÚSICA

21 h
ceNtre 

cUltUral 
TEaTRE

18 h
teatre 

prINcIpal 
TEaTRE

Dissabte 
30 de novembre

15’
PRELU

DI
DE

daGoll daGoM 
i t de teatre  
lA tENDRESA, 
d’Alfredo Sanzol
una comèdia delirant
Una enginyosa comèdia romàntica de llenyataires i princeses 
que ens parla de la impossibilitat de protegir-nos del mal que ens 
causa l’amor. Ja farta que els homes li espatllin la vida, la reina 
Magdalena es refugia en una illa deserta amb les seves dues fi-
lles. Aviat descobreix que no estan soles: també hi viu un home 
que es va instal·lar fa vint anys amb els dos fills, precisament 
per fugir de les dones. Una obra sobre la necessitat d’obrir-se als 
altres i la valentia no només de sentir l’amor, sinó també d’ex-
pressar-lo. 

Protagonitzada per laura aubert, Elisabet Casanovas, 
Javier Beltrán, Marta Pérez, Jordi Rico i Ferran Vilajosana
Copresentat amb T de Teatre 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30 Promo3

espectacle 

eN
aBoNaMeNt

preu 
22/24 €

carnet  
amics dels teatres

16/18 €

rossINIaNa  
Un esdeveniment per celebrar la mú-
sica del compositor Gioachino Ros-
sini (1792 – 1868). Un concert amb 
les obres del compositor italià, con-
siderat la figura més important de 
l’òpera del primer terç del segle XIX. 
Cap altre compositor d’aquesta èpo-
ca no va gaudir del prestigi, riquesa, 
aclamació popular i influència artís-
tica com la que va tenir Rossini. Els 
seus contemporanis el van reconèi-
xer com el més gran compositor ita-
lià del seu temps.

Intèrprets: Serena Sáenz, soprano;

Carles Pachón, baríton i Anna Creixells, 
piano

Copresentat amb Amics de la Música de Valls i 

Joventuts Musicals de l’Alt Camp

preu 
20 €

carnet amics dels 
teatres i jubilats

15 €
 aturats i menors 

de 18 anys

Gratuït 

Promoció 

JOVE
3 x 30 x 30

Promo3



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals

Octubre 2019  | Gener 2020

El principal familiar El principal familiar

CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’
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abonamEntS SErVEiS a l’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals
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El principal familiar El principal familiar

CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal



Dissabte 19 d’octubre. 18 h
TUTATIS: EL MONSTRE 
DE COLORS
Un espectacle de titelles, música i colors per fer 
viatjar als més menuts per les emocions.
Arriba l’adaptació teatral de l’obra d’Anna Llenas, 
amb més de 300.000 còpies venudes i traduïda a 
16 idiomes. Una posada en escena plena de po-
esia visual i música que ens ajudarà a connectar 
amb cada emoció. 
Recomanat des dels 2 anys  • Copresentat amb Tutatis

Divendres 22 de novembre
18.30 h 
FARRÉS BROTHERS: 
EL SILENCI D’HAMELÍN 
Espectacle inaugural del 15è Guant.
Hi ha qui no sent... i hi ha qui no escolta! Què pas-
saria si en el conte del famós flautista hi aparegués 
una nena sorda? La Clara i el Bruno són germans. 
Són dos dels nens que van viure allò que va passar 
a la ciutat d’Hamelín. Ara són grans, i un personatge 
estrany els ha demanat d’explicar-ho de nou. De ve-
gades cal tornar al passat per posar les coses a lloc.
Recomanat des dels 7 anys. Espectacle amb intèrpret de llen-
gua de signes • Copresentat amb Farrés Brothers i cia.

Dissabte 23 de novembre 
18 h
GENOVESA NARRATIVES 
TEATRALS: ULISSA
Una relectura moderna, femenina i transgressora 
del gran clàssic d’Homer. Ulissa és una noia va-
lenta i divertida que viu a la ciutat. Un dia, al sortir 
de l’escola, emprèn un llarg viatge de retorn a casa 
que la duu a conèixer personatges extraordinaris i 
viure mil peripècies. Una visió contemporània de 
l’«Odissea» d’Homer.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb Genovesa Narratives Teatrals

Octubre 2019  | Gener 2020

El principal familiar El principal familiar

CREaTiviTaTs TRaNsvERsals

SErVEi 
EDucactiu

per als centres  
d ensenyament

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

Escola de 
l’espectador

diumenge 6 d’octubre 
11 h
Teatre Principal
Visita comentada
VIatGe a les eNtraNYes 
del paÍs de MaI MÉs
Coneix tots els detalls de l’espectacle 
amb aquesta visita al backstage de 
Peter Pan, on podreu descobrir de 
ben a prop l’escenografia, el vestuari 
i tot el que s’amaga darrera el màgic 
món del Mai Més gràcies als prota-
gonistes. Guaiteu com es prepara el 
muntatge a poques hores de l’estre-
na i totes les sorpreses de la posada 
en escena abans que ningú.
Gratuït. Inscripció prèvia: 
Xarxa de Cultura, pl. Pilar Prim, 
tel. 977636003, cultura@valls.cat

dimarts 15 d’octubre 
19 h
Teatre Principal
taUla rodoNa doNes 
Vs cUltUra
Amb: Pepa Plana (pallassa), 
Ester Fabregat (artista plàstica) i 
Carme Martí (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 novembre, 
després de la funció
Cafè Centre Cultural
col·loQUI post-FUNcIÓ 
aMB la coMpaNYIa de VaselINa
Modera: Jaume Descarrega, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya
Acabada la representació, els artistes 
s’apropen al públic amb una trobada 
conjunta.

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

EXPOSICIÓ
Del 19 de novembre 
al 19 de desembre  
Vestíbul del Teatre Principal
els 25 aNYs 
de GalIot teatre
Mostra d’una de les companyies més 
veteranes del nostre país, Galiot Teatre, 
que enguany celebren un quart de segle 
fent el que més els hi agrada: titelles.

dijous 21 de novembre  
9.30 / 11 / 15.30 h
Teatre Principal I Titelles

DE PAPER: 
UNA POMA, UN POMER
adreçat a llar i educació infantil
L’Aran ha clavat queixalada a una poma i hi ha trobat un 
petit tresor: una llavoreta espavilada que, amb l’ajut de 
la terra i la pluja, ha aconseguit fer treure el cap a un pa-
rell de fulles tendres. Juganeres, després d’un llarg camí 
d’aventures, es convertiran en un preciós pomer amb 
fruits boníssims. Un espectacle de papers, cartrons, di-
buixos, llibretes i cançons populars. Ens acosta al cicle 
de la vida i a l’increïble món de les plantes, ple de sensi-
bilitat i intel·ligència vegetal.

Copresentat amb Imaginautes Serveis Culturals

informació i reserves: info@imaginautes.cat 
977 229 930 / 639 727 920

dimarts 19 i dimecres 20 de novembre  
Teatre Principal
Visites teatralitzades a l’exposició  I Titelles

ElS 25 ANyS DE GAlIOt tEAtRE
adreçat a educació infantil
Els més petits podran conèixer i gaudir dels titelles d’una 
de les companyies més veteranes del nostre país, Galiot 
Teatre, que enguany celebren un quart de segle fent ti-
telles.
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

divendres 22 de novembre. 11 h
Teatre Principal
JAVIER ARANDA: VIDA
adreçat a alumnes de secundària
Vegeu contingut més amunt. 
Reserves: cultura@valls.cat  i 977 636 003

Diumenge 24 de novembre. 11.30 h
Escenari Teatre Principal 

TEATRE AL DETALL: 
NÚVOL GRIS, GRAS I GROS 
Aquesta és la història d’un núvol viatger que des-
prés de córrer món i acumular aigua i més aigua, 
s’ha fet gris, gras i gros. Ara necessita ploure i 
buscarà un lloc on la seva aigua sigui profitosa. 
Però cada cop que intenta ploure, algú l’atura. Ma-
letes que viatgen amb el núvol i ens obren mons 
màgics plenes de sorpreses i petits titelles. Can-
çons i música en directe acompanyen la història. 
Recomanat des dels 0 als 3 anys. Copresentat amb Teatre al Detall

Diumenge 24 de novembre. 18 h  
L’ESTAQUIROT TEATRE: 
L’AVENTURA D’AVORRIR-SE
Una reflexió sobre l’avorriment dels nens i les ne-
nes. Clou el Guant una de les companyies històri-
ques del món dels titelles. La Rita és una nena que, 
tot i tenir moltes joguines, sempre s’avorreix i no 
sap jugar sola. Però un dia a casa l’àvia, amb un 
simple aneguet de goma, comença una aventura 
que la portarà a viatjar amb la imaginació al món 
dels colors, descobrint personatges sorprenents.
Recomanat des dels 3 anys. Copresentat amb l’estaquirot

Dissabte 14 de desembre. 18 h 
GALA PALLASSOS SENSE FRONTERES
ESPECTACLE BENÈFIC. Ja és pràctica-
ment un clàssic al Teatre Principal, però 
els Pallassos Sense Fronteres del Camp 
de Tarragona segueixen viatjant gràcies al 
suport del públic. Estampes que ens mos-
tren un humor universal, que funciona tant 
a casa nostra com a l’altra punta del món. 
És per això que aquesta gala proposa nú-
meros clownescos per morir-se de riure, 
que permetran que a altres indrets també puguin viure rient. Un 
cabaret de circ i pallassos per redescobrir que tots portem un 
infant dins. Copresentat amb la Circoteca i Pallassos sense fronteres

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’ESpEctaDorVEnDa D’abonamEntS 

totES lES EntraDES a la VEnDa  

HorariS taQuillES

SiStEmES DE VEnDa DElS 
abonamEntS cEntrE cultural 

web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal

dimecres 18 de setembre. 10 h
                          

dimecres 25 de setembre. 10 h
                          

3 espectacles al centre cultural

proMocIÓ 3 X 30 X 30 / els 30 MINUts JoVes

3 € X 30 ANYS X 30 MINUTS
   Promoció 

   JOVE
3 x 30 x 30

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  2.600 amicS 
DElS tEatrES DE VallS

altrES aVantatGES 
ESpEcialS

aBoNaMeNt estÀNdard 
55 €

Estalvia’t d’11  a 17 €  

aBoNaMeNt aMB el carNet 

aMIcs dels teatres 

45 €
Estalvia’t de 3 a 9 € 

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

si encara no tens el teu abonament per 
 als tres grans espectacles del Centre Cultural, 

 encara el pots obtenir a taquilla

SOCIS PROGRAMACIÓ

SERVEI EDUCAtIU COOPEREM AMb

PROGRAMA D’AJUtS

SOCIS PROGRAMACIÓ fAMIlIAR

PROMOCIONS ESPECIAlS

EMD PICAMOIXONS

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura

Horari especial del 18 al 21 de setembre 
i del 25 de setembre al 5 d’octubre
12 a 14 i 18 a 20 h
Els dimecres 18 i 25 de setembre la venda s’inicia a les 10 h

Horari habitual del dimecres 9 d’octubre al 4 de desembre
Dimecres no festius: 18  a 21 h
Divendres no festius: 12 a 13.30 h

Horari especial Nadal a valls
Del dimecres 11 de desembre al dissabte 4 de gener 2020
Dimecres 11 inici de venda a les 10 h
De dilluns a dissabte: 12 a 14 h i 18 a 20 h
Els 24 i 31 de desembre: matins
Els 25 i 26 de desembre i 1 de gener 2020: festius 

SiStEmES DE VEnDa D’EntraDES 
web 24 hores  www.eventbrite.es  
(sense despeses addicionals)

taquilles teatre principal
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