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La programació d’espectacles
dels Teatres de Valls per al primer
semestre de l’any oferirà tres tí-
tols de primer ordre al Centre
Cultural. Són Dubte, que es posarà
en escena al febrer, amb la va-
llenca Mar Ulldemolins i dirigi-
da per Sílvia Munt.

També es podrà veure el fe-
nomen Operetta, al març, amb 26
cantants actors i un dels millors
muntatges del teatre musical
dels darrers temps. De les pro-
duccions destaca, a més, la
comèdia de Joel Joan El nom, que
arribarà per Sant Joan. Aquests
espectacles seran els que confi-
guren l’abonament, a 40 euros,
i per als posseïdors del carnet
cultural baixa fins a 36 euros.

La programació, però, ofereix
setze espectacles, onze per a
adults, quatre per a famílies i un
per a les escoles dins el progra-
ma educatiu dels Teatres de Valls.
Els quatre espectacles per als pú-
blics familiars es podran adqui-
rir a través dels abonaments pe-
tits, i per 15 euros es podrà acce-
dir a tots els muntatges.

Música
La música presenta una oferta
que inclou el concert dels valen-
cians Obrint Pas, que actuaran
per la vigília de la Candela. Un
altre dels concerts destacats és
el de la veu de l’univers sonor ca-
talà actual, com és Sílvia Pérez
Cruz, o l’inici de gira del nou es-

pectacle conjunt dels cantautors
Cesc Freixas i Miquel Abras i una
festa dels 50 anys dels Sírex.

La cartellera que es presenta
a Valls per al primer semestre de
l’any no renuncia a la hilaritat
del Bildelberg Cabaret Club, amb
els televisius Fermí Fernández i
Oriol Grau, ni a les descobertes
com The Hanfris Quartet, un es-
pectacle de música a cappella.

El segell del territori vallenc
vindrà de la mà del Ball de la Can-
dela, una adaptació a la italiana
del ball parlat recuperat per les
darreres Decennals del 2011. Qua-
tre espectacles familiars les tar-
des dels dissabtes i un espectac-
le del programa educatiu com-
pletaran la programació fins al
mes de juny de 2013.

Familiars
En aquesta arrencada del 2013
les companyies de Valls i la Xar-
xa de Cultura han optat per una
selecció d’artistes familiars ab-
solutament consolidats com el
Teatre Mòbil, Xirriquiteula Tea-
tre, La Tresca i la Verdesca, els
lleidatans Xip Xap, i El Negro y
el Flaco.

El món del clown vindrà amb
les rialles que genera el ja clàs-
sic pallasso escocès establert a
Holanda, Johnny Melville. La
temporada també incideix en el
servei educatiu dels Teatres de
Valls amb la representació de
l’espectacle Frankenstein, de la
companyia Tell-Tale Theatre,
referent del teatre escolar en
anglès.

Des del dimecres 16 al dimarts
22 de gener s’inicia a les taqui-
lles del Teatre Principal la ven-
da dels abonaments per a la tem-
porada. Durant aquests dies tam-
bé es podran adquirir entrades
soltes per a la resta dels espec-
tacles fora d’abonament. Poste-
riorment, el dimecres 23 s’obrirà

el conjunt de la venda d’entra-
des soltes també per als especta-
cles inclosos en abonament. Les
entrades estan disponibles tam-
bé pel sistema de Telentrada.

A diferència d’edicions an-
teriors, el 2013 s’ha reforçat la pro-
gramació al voltant de la cele-
bració anual de la Mare de Déu
de la Candela. Així, l’oferta per

al públic jove se centra en el con-
cert acústic que ofereixen al
Centre Cultural com a estrena
a les comarques tarragonines
de la formació valenciana Obrint
Pas amb el seu nou espectacle
estrenat al Festival Portalblau
d’Empúries.

L’altra cara de la Candela serà
la reposició del Ball de la Can-

dela, estrenat les Decennals de
2011. L’associació L’Esparden-
ya, amb el suport de la Funda-
ció de les Decennals i la Gene-
ralitat, va ser la responsable de
tirar endavant el ball parlat que
va escriure l’autor vallenc Marc
Fusté, i deixa l’església de Sant
Joan per ubicar la peça al Teatre
Principal.
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Valls presenta un programa de
teatre i música de luxe fins al juny

L’actriu de Valls Mar Ulldemolins actuarà al seu poble amb l’obra ‘Dubte’. FOTO: DT

Entre les obres teatrals que es presenten
destaca ‘Dubte’, amb la vallenca Mar
Ulldemolins; ‘Operetta’, amb 26 cantants, i
‘El nom’, la comèdia de l’artista Joel Joan
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Col·laboració d’entitats
■ La cooperació amb la indústria
cultural local i amb les entitats
vallenques es va iniciar la darrera
tardor amb la incorporació de les
companyies Pa Sucat, Passabarret
i Xoi Mongoi a les tasques de
programació.

En aquest sentit, la producto-
ra vallenca Batall Produccions, el
centre de creació La Circoteca i
l’associació L’Espardenya, que
aglutina el Ball de la Candela, es
sumen a aquesta fórmula de pro-
gramació que combina la inicia-

tiva pública i privada per optimit-
zar les sinergies.

El 2013 s’ha reforçat la progra-
mació al voltant de la celebració
anual de la Mare de Déu de la Can-
dela. L’oferta per al públic jove se
centra en el concert acústic que
ofereixen al Centre Cultural com
a estrena a les comarques tarra-
gonines de la formació valencia-
na Obrint Pas.

L’altra cara de la Candela serà
la reposició del Ball de la Cande-
la, estrenat les darreres Festes

Decennals, celebrades el 2011.
En aquest cas l’associació L’Es-
pardenya que, amb el suport de
la Fundació de les Decennals i del
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, va ser
la responsable de tirar endavant
el ball parlat que va escriure l’au-
tor vallenc Marc Fusté, conegut
com ‘Marquet de la Dona’, deixa
l’església de Sant Joan per ubi-
car la peça candelera a l’escena-
ri del Teatre Principal on s’esce-
nificarà a la italiana.
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En música destaca
els Obrint Pas o
els cantautors
Cesc Freixas i
Miquel Abras


