
Dimarts 9 i dimecres 10 / VALLS

TEATRE EN MINIATURA 
LAMBE-LAMBE: 
Espectacles en miniatura 
per a un sol espectador
De 9 a 12:30 h i  de 15 a 16:30 h  
Vestíbul Teatre Principal
FUNCIONS EXCLUSIVES PER ALS PETITS (ESCOLES DE VALLS)

A través de l’exposició, descobrirem el món dels espectacles de Teatre 
Lambe-Lambe i Teatre en Miniatura, disciplines del teatre de formes 
animades, de petit format, que es realitzen dins petites caixes escèniques 
portàtils o bé dins petits escenaris misteriosos, on s’expliquen històries 
en miniatura, de pocs minuts de durada, normalment a una sola persona 
espectadora.

Dijous 11 / VALLS

MIREU ALLÀ DALT
Genovesa, Narratives Teatrals
10 h / Teatre Principal 
FUNCIÓ ESCOLAR

És l’hora d’anar a dormir, però l’Estel no té gens de son. Vol jugar, enfilar-se 
a la llitera i escoltar els contes que li explica la seva germana gran. A través 
d’aquests contes, les dues germanes s’endinsaran en un univers d’objectes 
i éssers “voladors” que ens fan alçar la mirada: les estrelles, els ocells i... 
l’enxaneta fent l’aleta! Mireu allà dalt és un espectacle per a descobrir el 
món casteller d’una manera lúdica i reviure la certesa que les coses que ens 
meravellen ens fan mirar amunt.
Copresentat amb: Imaginautes / Servei Educatiu 
Autoria i direcció: Joan Rioné 
Intèrprets: Cristina Bartolomé i Farners Rubio

VALLS / ALCOVER / EL MORELL



Dijous 11 / VALLS

QUANTA, QUANTA
GUERRA..., de Mercè Rodoreda
Farrés Brothers i Cia
21 h / Teatre Principal

Adrià Guinart necessita saber, conèixer, aprendre... La necessitat d’aquest 
jove el portarà a fugir de casa seva per anar a la guerra. Una guerra 
turbulenta i miserable que l’Adrià intentarà esquivar. Múltiples personatges 
apareixeran en la seva vida. Personatges que el faran saber, conèixer i 
aprendre.
Quanta, quanta guerra... parla de la necessitat universal de volar del niu i 
conèixer món. Meravelloses paraules escrites fa quaranta anys per Mercè 
Rodoreda, dites per un jove d’avui.

Autoria: Mercè Rodoreda Direcció: Pep Farrés
Intèrprets: Biel Rossell i Biel Serena 
Durada: 70 minuts · Preu: 12 € / 10 € Carnet Amics dels Teatres 
Promoció: Apropa Cultura · farresbrothers.com

Divendres 12 / VALLS

QUANTA, QUANTA
GUERRA..., de Mercè Rodoreda
Farrés Brothers i Cia
11 h / Teatre Principal
EXCLUSIU PER A INSTITUTS DE VALLS
AMB COL·LOQUI POSTFUNCIÓ

LA JANA I ELS 3 ÓSSOS
Centre de Titelles de Lleida 
18:30 h / Teatre Principal

La Jana i els 3 óssos és una versió del conte popular La Rínxols d’Or, un 
muntatge adreçat als més menuts. El marc escenogràfic ens evoca una 
botigueta on es despatxen contes i on els titelles esdevenen joguines a mans 
dels seus manipuladors, que basteixen la narració servint-se alhora de les 
cançons i de les ombres xineses, tot conreant el clima màgic i tendre que 
tenen aquestes històries per als infants d’arreu.

Autoria i direcció: Joan-Andreu Vallvé
Recomanat a partir de: 2 anys
Durada: 50 minuts
Preu: 8 € / 6 € Carnet Amics dels Teatres 
Promoció: Apropa Cultura · titelleslleida.com

Utilitzeu els vostres 
dispositius mòbils, evitant fer 
ús de les entrades en paper.

És obligatori l’ús 
de la mascareta.

M E S U R E S D E S E G U R E TAT C O V I D
Mantingueu les distàncies de 
seguretat en tot moment.

Netegeu-vos les mans 
amb gel hidroalcohòlic 
abans d’accedir al teatre.



Dissabte 13 / VALLS

TITELLES PER LLEPAR-SE 
ELS DITS
Taller de Titelles amb Clara Algaba
11 h / Cafè del Teatre Principal

Us proposem un taller de construcció de titelles en què els objectes de 
cuina són els protagonistes. Construirem titelles amb objectes que de ben 
segur podeu trobar per casa, titelles que siguin com vulguin ser i plens 
d’imaginació.

Per accedir al taller: cada participant ha de portar un quilo d’aliment, que 
anirà en benefici del menjador social La Taulada
Durada: 1 hora
Reserva d’inscripcions a: cultura@valls.cat

LA LLÀNTIA MERAVELLOSA
Festuc Teatre
18 h / Teatre Principal

Un espectacle que ens parla dels desitjos, de l’acceptació, i de l’amor que 
és capaç de sobrepassar les dificultats que ens presenta la vida. Alguna 
vegada heu somiat trobar una llàntia meravellosa amb un geni a dins 
capaç de concedir-vos tres desitjos? Aquesta història està protagonitzada 
per una nena i la voluntat de complir el seu únic desig: que la seva mare es 
curi de la malaltia que pateix. 

Autoria: Íngrid Teixidó  Direcció: Pere Pàmpols 
Intèrprets: Íngrid Teixidó i Pere Pàmpols
Recomanat: a partir de 3 anys · Durada: 50 minuts
Preu: 8 € / 6 € Carnet Amics dels Teatres
Promoció: Apropa Cultura · festuc.net

Diumenge 14 / VALLS

UN GIORNO
Teatro all’Improvviso (Itàlia)
11 h / Escenari Teatre Principal

“Hi va haver un dia en què em vaig tancar per pensar en les coses que he fet”
I aquí comença un viatge ple d’imatges, de música, de cançons i de petites 
històries que travessa nou ciutats imaginàries creades amb fusta tallada 
i baix relleus molt acolorits. Des de la ciutat dels ocells, on s’ensenya a 
volar amb la música, fins a la ciutat dels turons, on la llibertat triomfa per 
damunt de la tirania, s’evoca un viatge que s’envolta d’emocions i visions 
diferents.
I aquest viatge, ¿on ens porta? Una invitació a no tancar-se mai, quan el 
camí es tan meravellós!
Autoria i interpretació: Dario Moretti 
Recomanat: a partir de 3 anys  · Durada: 40 minuts
Preu: 8 € / 6 € carnet Amics dels Teatres
Promoció: Apropa Cultura ·  teatroallimprovviso.it



VOLS DE COR, adaptació lliure de 
LES NOCES DE FÍGARO de W. A. Mozart
Tactilicuä & Da Capo
18 h / Teatre Principal

Espectacle basat en l’òpera bufa Les noces de Fígaro de Wolfgang 
Amadeus Mozart, amb titelles i música en directe, amb una mirada 
diferent, fresca i moderna. Un petit grup de músics assaja Les noces 
de Fígaro al seu saló. Per la porta del balcó es colen les melodies que 
arriben fins a un arbre del jardí on viuen el comte d’Almaviva i tota la seva 
cort; una colla d’ocells que juguen a l’engany i la picaresca.

Direcció: Miquel Nevado y Lídia Clua  Piano: Raquel Portales
Soprano: Sophie Klingele  Baríton: Néstor Pindado 
Titellaires: Lídia Clua i Miquel Nevado
Recomanat: a partir de 8 anys · Durada: 60 minuts 
Preu: 8 € / 6 € Carnet Amics dels Teatres
Promoció: Apropa Cultura  tactilicua.net

Valls
On-l ine:  www.val ls.cat

TEATRE PRINCIPAL 
C. Jaume Huguet, 10
T. 977 60 52 58
Venda anticipada: 
27 d’octubre de 12 a 14 h i de 18 a 21 h
Dimecres de 18 a 21 h
Divendres de 12 a 14 h
1 hora abans de l’espectacle

Alcover
On-l ine:

 www. conventarts.cat

A J U NTA M E NT D 'A LC OV E R
Pl. Nova, 3  
T. 977 76 04 41 
De 9 a 14 h

El Morell

CENTRE CULTURAL
C. de la Coma, 2  -  977 84 21 76  -  
De 16 a 20 h 

Venda d'entrades

Diumenge 14 / ALCOVER

UN GIORNO Teatro all’Improvviso (Itàlia)
17:30 h / Convent de les Arts 
Preu: 5 € / 3 € Anticipada    6 € / 4 € Taquilla

Dilluns 15 / EL MORELL

UN GIORNO Teatro all’Improvviso (Itàlia)
12 h / Teatre Auditori
Preu: Gratuït


