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emporada

llors moments artístics. Teresa Valls, presi-
denta de l’Estudi de Música, i el director
teatral Marc Chornet, s’enfrontaran el 22
de juny a una versió del clàssic del teatre
Musical El Mikado. L’Orquestra Camera
Musicae pujarà dos cops a l’escenari del
Teatre Tarragona: el 18 de març, amb la
participació de Lluís Claret al violoncel; i el
6 d’abril, acompanyats per la soprano Nú-
ria Rial. La programació es completa amb
les actuacions del Cor Ciutat de Tarragona
(11 d’abril) i la Banda Simfònica Unió Mu-
sical de Tarragona (4 de maig). ❋

El 17 de
maig, els
premis
La gala d’entrega
dels premis Ciutat
de Tarragona
tindrà lloc el 17
de maig al Teatre
Metropol, durant
l’actuació de
Maria del Mar
Bonet, amb el seu
concert dedicat a
Joan Vinyoli.
S’entregaran els
premis Pin i Soler
de novel·la, Vidal
Alcover de
traducció i Tinet
de narrativa curta.

Els espectacles.
A dalt, nou espectacle
de la companyia de
dansa Plan B. A baix,
representació de
Barcelona i concert
conjunt de Jaume
Sisa, Quimi Portet i
Joan M. Oliver.  EL
PUNT AVUI

TEATRE C.F.

El Teatre Principal
de Valls ensenya
les entranyes

històric Teatre Principal de Valls vol mos-
trar al públic els seus racons amagats,
aquells que habitualment són d’accés pro-

hibit. I ho farà a través del muntatge teatral El mort
al Principal, que està basat en la producció del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Reus El mort, estrenada al
Fortuny el 2008. Els quatre monòlegs que inclou el
muntatge es representaran aquest cap de setmana,
els dies 22 i 23 de febrer, en deu sessions que es suc-
ceiran cada mitja hora. El públic del Principal assis-
tirà als preparatius d’una cerimònia mortuòria per
a un personatge il·lustre al qual la ciutat ret home-

natge. L’espectador s’infiltrarà en els preparatius i
passejarà pels racons del teatre; més enllà del vestí-
bul, la platea i les llotges, es podrà endinsar en els es-
pais que habitualment trepitgen els actors, les actri-
us i els tècnics d’escena d’aquest edifici històric. Po-
drà assistir a quatre versions del traspassat en for-
mat de monòleg, per conèixer el passat i el present
del mort i de qui el vetlla. Els autors dels textos són
Rosa Pagès, Jordi Agràs, Toni Orensanz i Jordi Cer-
vera. I els intèrprets d’aquest espectacle de teatre de
proximitat són Alba Aluja, Anton Dalmau, Gerard
Martí i Violant Llopis, mentre que els actors-guies
seran Jaume Bernabeu, Ariadna Mariné, Francina
Fernández, Aïda Sánchez i Conxi Expósito.

L’Ajuntament de Valls destaca que amb aquesta
proposta volen “redescobrir una de les joies arqui-
tectòniques de la capital de l’Alt Camp i dels escena-
ris de Catalunya: el Teatre Principal”. És el segon
teatre més antic de Catalunya que ha conservat la se-
va estructura arquitectònica. Va ser construït entre
el 1845 i el 1851 per l’arquitecte Ignasi Jordà i deco-
rat pel pintor i escenògraf Josep Planella. L’any
1882, l’arquitecte Lluís Homs en va cloure la façana.
L’interior original és del tipus anomenat a la italia-
na, format per l’escenari, pati de butaques i pisos de
planta de secció circular. De la façana, en destaca
l’ordenació de les obertures i dels elements decora-
tius, que respon a les característiques pròpies de
l’estil neoclàssic. ❋

L’

L’espectacle ‘El mort al Principal’ es
presentarà en els racons del teatre
que normalment estan tancats

EL MORT AL
PRINCIPAL 
Autors: Rosa Pagès,
Jordi Agràs, Toni
Orensanz i Jordi
Cervera
Dies: 22 i 23 de
febrer
Lloc: Teatre
Principal de Valls

CAER
El mort al
Principal està
basat en
l’espectacle El
mort, engendrat
pel Centre d’Arts
Escèniques de
Reus (CAER), i
que es va estrenar
al Teatre Fortuny
l’any 2008. A
Valls, aquest cap
de setmana, se’n
presentaran deu
sessions

El més antic. El
Teatre Principal és el
segon més antic de
Catalunya ARXIU


