
Diari
Dimecres, 15 de gener de 2014 21| CAMP

CONCA DE BARBERÀ ■ LA FESTA COMPTA JA AMB TRES QUARTS DE SEGLE D’HISTÒRIA

Amb la festa de Sant Antoni Abat arriba
també la Festa dels Quintos de Sarral
■ El Consell d’Entitats de la Vi-
la, l’Associació de Joves Saüc, els
Quintos de 1989 i l’Ajuntament,
amb el suport de la Diputació de
Tarragona i del teixit comercial
de Sarral, permetrà organitzar
unanyméslafestamésemblemàti-
ca i participativa d’aquesta po-
blació de la Conca: els Quintos.
Una celebració que havia perillat

després que se sabessin les po-
ques possibilitats organitzatives
dels Quintos 2014 i que compta ja
amb gairebé tres quarts de segle
d’història ininterrompuda.

La diada tindrà lloc aquest dis-
sabte, l’endemà mateix de Sant
Antoni Abat, i contindrà tots els
al·licients de les grans festes po-
pulars: Tres Tombs de Sant An-

toni al migdia, amb carrosses de
caire carnavalesc i vermut popu-
lar al passeig del VIII Centenari;
ball de tarda a càrrec del grup Za-
firo-3 a la sala recreativa munici-
pal; i maratoniana nit jove a la sa-
la recreativa amb l’actuació del
grup de versions La Banda del Co-
che Rojo i disco mòbil fins a les
cinc de la matinada.–A. MARSAL

Carrosses, caramels, confeti i els més petits són els protagonistes dels
Tres Tombs que se celebren a Sarral. FOTO: ANTONI MARSAL

REDACCIÓ

Manel, Moncho, Roger Mas i Jo-
an Dausà seran els caps de car-
tell de la programació del primer
semestre als Teatres de Valls.
Tres peces amb el segell ‘Terri-
tori Vallenc’, quatre espectacles
familiars i un dins del programa
educatiu configuren la tempora-
da professional del primer se-
mestre del 2014 al Centre Cultu-
ral i al Teatre Principal. S’estre-
nen nous horaris en els espectacles
amb públic assegut que passen
de les 10 de la nit a les 9 del ves-
pre. En total, 37 funcions de 16
espectacles diferents.

De vegades irònics i sempre
emocionants, Manel presenten
un repertori generós en emoció
que, més cru, dinàmic i elèctric,
revela romanticisme. El concert
serà dempeus. Un mes després,
el dissabte 26 d’abril, és el torn
de Joan Dausà que oferirà el ter-
cer concert de la gira, essent Valls
la primera localitat de les comar-
ques tarragonines que l’acollirà.

Per a un espectadors d’altres
generacions, els Teatres de Valls
han programat Moncho amb el
seu espectacle de 50 anys de de-
dicació als boleros, concretament
dissabte 15 de febrer. Ramon Ca-
labuch Batista, Moncho, porta
tota la seva vida dins la música, fu-

sionant la rumba i el bolero. Nas-
cut a la vila de Gràcia, va ser ano-
menat com ‘el gitano del bolero’
fins que el mític Lucho Gatica el
va batejar com ‘el rei del bolero’.

L’altre nom destacat de la can-
çó serà Roger Mas, que el dissab-
te 15 de març durà al Principal les
Cançons tel·lúriques. Vuit discos,
premis i reconeixement de la crí-
tica converteixen l’artista de Sol-
sona en una figura de la cançó.

Redescobrint el Principal
La programació aposta en aques-
ta ocasió per redescobrir als ma-
teixos vallencs i per presentar

als espectadors de fora de la ciu-
tat una de les joies arquitectòni-
ques de la capital de l’Alt Camp
i dels escenaris de Catalunya: el
Teatre Principal. És el segon te-
atre més antic de Catalunya que
ha conservat la seva estructura
arquitectònica.

Amb aquest objectiu divulga-
tiu, l’espectacle El mort al Princi-
pal permet que l’espectador s’in-
filtri en els preparatius i passegi
pels racons del teatre, de la mà
dels intèrprets Alba Aluja, Anton
Dalmau, Gerard Martí i Violant
Llopis, i dels actors-guies Jaume
Bernabeu, Ariadna Mariné, Fran-
cina Fernández, Aïda Sánchez i
Conxi Expósito. Basat en l’espec-
tacle CCCR El Mort, del Centre
d’Arts Escèniques de Reus, esce-
nificat al Teatre Fortuny el 2008,
el podrem veure dissabte 22 i diu-
menge 23 de febrer en deu sessi-
ons de tarda i nit.

Dissabte 12 a la tarda i diu-
menge 13 d’abril al matí serà el
torn de les visites teatralitzades
del Grup del Teatre Principal.
Aquestes visites volen descobrir
els racons del coliseu centenari
de Valls, conèixer la història que
amaguen els diferents espais, sa-
ber quins són els preparatius
d’una obra i viure des de dins com
es desenvolupa cada represen-
tació.
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Manel, Moncho, Roger Mas i Joan
Dausà, cartell dels Teatres de Valls

La programació aposta per presentar als espectadors de fora de la ciutat
una de les joies arquitectòniques de Valls: el Teatre Principal. FOTO: DT

Redescobrint el Principal
■ La programació aposta en aques-
ta ocasió per redescobrir als ma-
teixos vallencs i per presentar
als espectadors de fora de la ciu-
tat una de les joies arquitectòni-
ques de la capital de l’Alt Camp i
dels escenaris de Catalunya: el
Teatre Principal. És el segon tea-
tre més antic de Catalunya que ha
conservat la seva estructura ar-
quitectònica. Va ser construït
entre el 1845 i el 1851 per l’arqui-
tecte Ignasi Jordà i decorat pel pin-
tor i escenògraf Josep Planella.
L’any 1882, l’arquitecte Lluís Homs
en va cloure la façana.

Amb un objectiu divulgatiu, l’es-
pectacle El mort al Principal per-
met que l’espectador passegi pels
racons del teatre, de la mà dels

intèrprets Alba Aluja, Anton Dal-
mau, Gerard Martí i Violant Llopis,
i dels actors-guies Jaume Berna-
beu, Ariadna Mariné, Francina
Fernández, Aïda Sánchez i Conxi
Expósito. Basat en l’espectacle
CCCR El Mort, del Centre d’Arts
Escèniques de Reus, escenificat al
Teatre Fortuny el 2008, el po-
drem veure els dies 22 i 23 de fe-
brer en sessions de tarda i nit.

Ofereix quatre versions del
traspassat en format de monòleg,
en un espai de reflexió i recolliment,
per conèixer passat i present del
mort i de qui el vetlla. Aquest tea-
tre de proximitat presenta una ex-
periència diferent que s’ha de
viure, amb el públic com a verita-
ble protagonista.

L’ O B J E C T I U D I V U LG AT I U

Ramon Calabuig Batista, ‘Moncho’
actuarà el 15 de febrer. FOTO: DT

CAMP Presentació a Valls de ‘Plantant una llavor’. El divendres dia 24 es
presenta per primer cop a l’Alt Camp el documental sobre el món del vi i
l’enoturisme a la Conca de Barberà, a l’Institut d’Estudis Vallencs (19.30 h).


