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En tres anys el Guant, el festival
internacional de teatre de titelles
de l’Alt Camp, s’ha consolidat
en el mercat. Artistes,
programadors i espectadors
coincideixen en certificar-ho.
El nou Guant serà a l’escenari a
partir del divendres 17 d’octubre
i fins al diumenge 26 i a més a
més de Valls i l’Alt Camp, també
es representarà a Reus,
Tarragona, Barcelona i Sabadell.

PER GEMMA CASALÉ

Del programa, amb vuitanta re-
presentacions, en destaquen so-
bretot dos espectacles que arriben
de l’estranger. El primer es tracta
de Khairathi Bhat Group, que pre-
sentaran a Catalunya els titelles
tradicionals de l’Índia, amb tots
aquells elements que són i formen
part de la cultura popular i tradi-
cional d’aquest país asiàtic. Els ti-
telles de fil, però sense paraules
de l’Índia, són un espectacle fami-
liar i que es podrà veure a Vallmoll,
Alcover, Valls, el Pla de Santa Ma-
ria, Barcelona i Sabadell.

L’altra gran proposta del Guant
arriba d’Austràlia. Es tracta del Sr.
Shadows, que presenta un espec-
tacle per al públic familiar i que es-
devé un extraordinari muntatge
d’ombres i enginy. Són petites
històries, gairebé sense paraules,
que es podran veure al Principal
el diumenge dia 26 a partir de les
nou del vespre, en el que es con-
vertirà en el darrer espectacle del
festival.

Guant és un producte de la di-
recció artística de la companyia
Pa Sucat, el trio vallenc format per
Jordi Jubany, Jordi Cartanyà i Eu-
dald Ferré, que des del 1986 treba-
lla en el món de l’espectacle per a
tots els públics, i en el qual desta-
quen precisament els titelles. Fruit
d’aquesta experiència, Guant ha
anat teixint una programació que
arribarà a partir del proper cap de
setmana a l’espectador, on també
s’hi poden trobar dues produc-
cions que s’estrenen amb el Guant.
Es tracta de Sos o el mal de panxa
d’en Bernat, que interpretarà la

companyia Xoi Mangoi de Valls, el
dissabte dia 18 a partir de la una de
la tarda al Principal. L’altre espec-
tacle que s’estrena està adreçat al
públic adult, es titula El vol de Calàn-
dria i l’escenificarà Disset Teatre
el mateix dissabte dia 18, a dos
quarts de dotze de la nit, al Cen-
tre Cultural.

El Guant també farà arribar al
públic de l’Alt Camp altres espec-
tacles que es fan arreu del món.

Aquest serà el cas de Claudio Cine-
lli-Porte Girevoli, que presenta
l’espectacle Mani d’Opera, i es po-
drà veure durant el primer cap de
setmana del festival a Vila-rodo-
na, Mont-ral,Valls i Alió. Mentre
que de França arriba Tro-héol amb
un espectacle familiar que desco-
breixlesvicissitudsperlesqualspas-
sa un oficial de la navegació i que
es podrà veure el dia 18 al Centre
Cultural.

Durant la presentació de la pro-
gramació, l’alcalde de la ciutat, Al-
bert Batet, destacava que el pro-
ducte Guant dóna els seus fruits,
fent un repàs al nombre d’especta-
dors de la darrera edició i que es
va situar en 8.500 persones. Guant
té un pressupost de 121.000 euros,
75.000 dels quals són aportats per
l’Ajuntament de Valls.
■ ■ ■

gcasale@diaridetarragona.com
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Els titelles de l’Índia, un dels plats
forts del festival Guant de Valls

◗ Vallmoll, Alcover, Valls, el Pla de Santa Maria, Barcelona i Sabadell
podran veure l’espectacle de les marionetes de l’Índia. FOTO: DT

Té un pressupost
global de 121.000
euros, 75.000 dels
quals són aportats
per l’Ajuntament
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Dolors Farré podria ser
la nova regidora de CiU
Dolors Farré, cap del gabinet d’al-
caldia de l’Ajuntament de Valls,
es perfila com a possible nova re-
gidora de CiU a l’Ajuntament de
Valls en substitució de Dolors
Batalla, la qual va ocupar el càrrec
d’alcaldessa durant els darrers
cinc anys.

La decisió arriba després que
Antoni Álvarez, número onze de
la candidatura que CiU va pre-

sentar a Valls en les passades mu-
nicipals, pogués optar per renun-
ciar al càrrec de regidor per mo-
tius laborals i familiars.

Farré ha estat, durant els da-
rrers cinc anys, la mà dreta de
Dolors Batalla exercint el càrrec
de cap del gabinet d’alcaldia. La
substitució de Batalla es forma-
litzarà quan ho dictamini la jun-
ta electoral central.

E L C AT L L A R

Un mort en xocar una
formigonera i un cotxe

Una persona va morir ahir al
matí en xocar una formigonera
i un cotxe al terme municipal
del Catllar. El sinistre es va
produir després de les deu del
matí en el quilòmetre 1 de la ca-
rretera T-203. La víctima mor-
tal és el conductor del turisme,
Bernabé Martí Tapias, de 39
anys, advocat i veí de Tarrago-
na, que arran de l’accident ha-
via quedat atrapat a l’interior
del vehicle i fou necessària la
intervenció dels Bombers per-
poder-lo treure. El conductor
de la formigonera ha patit feri-
des de diversa consideració.

P E RA FO RT

Parada no programada
de la planta de Repsol

Ahir a la tarda es va registrar
una anomalia en el funciona-
ment de la planta d’etilè que té
Repsol al terme municipal de
Perafort, a causa d’una aturada
que no estava programada de la
caldera. Les tasques de repara-
ció es podrien allargar durant
quaranta-vuit hores, un perío-
de durant el qual es farà un ús
intermitent de la torxa, com a
element de seguretat. Fonts de
la companyia Repsol apunta-
ven que aquest ús intermitent
de la torxa clourà quan finalitzi
el procés de reparació de la
planta.

Breus

T E L ECO M U N I C AC I O N S

Noves torres de
telecomunicacions

El Departament de Governa-
ció, a través de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat
de la Informació, ha proposat
als ajuntaments de la Riba, la
Bisbal de Falset i Vallfogona de
Riucorb i Conesa la construc-
ció d’una nova torre a cada mu-
nicipi que solucioni les man-
cances en els serveis de teleco-
municacions. Aquests serveis
inclouen la telefonia mòbil, la
banda ampla i les emissions de
ràdio i televisió digital, després
dels pertinents estudis.

VA L LS

El cas de Roser Rojas
s’acaba amb una multa

J. C. R., que havia d’haver estat
jutjat per omissió de socors a
Roser Rojas, ha pagat una multa
de 300 euros, després d’un
acord al qual van arribar les
parts implicades en el judici
que dilluns havia de començar a
l’Audiència de Tarragona. Els
fets es remunten dotze anys en-
rere, quan Roser Rojas va morir
en caure per un barranc a Valls.
Rojas era jugadora del CB Valls i
al seu company se li imputava
omissió de socors en els fets, a
la sortida d’una discoteca.

E L P R I M E R C A P D E S E T M A N A

Divendres 17 19.00 h
Teatre Principal
■ La Canija.
Cia La Canija
Divendres 17 22.00 h
Teatre Principal
■ La mano.
Cia Tro-héol

Dissabte 18 11.30 h
Plaça del Blat
■ La fàbrica de ti-
res. Passabarret
Dissabte 18 13.00 h
Teatre Principal
■ Sos o el mal de
panxa... Xoi Mangoi

Diumenge 19 12.00 h
Plaça del Blat
■ Marionetes de
l’Índia. Khairathi
Diumenge 19 13.00 h
Teatre Principal
■ Mani d’Opera.
Claudio Cinelli


