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VALLS ■ L E S E N T R A D E S J A S Ó N A L A V E N D A

L’Orquestra Rosaleda,
protagonista de Cap d’Any
■ Enguany, el ball de Cap d’Any
de Valls estarà protagonitzada
per l’actuació musical de l’Or-
questra Rosaleda. Es tracta d’una
formació amb més de 60 anys
de trajectòria. El seu repertori
està integrat especialment pels
ballables més clàssics, des del
swing dels anys 30 i 50, fins a
pasdobles i passant per valsos,
txa-txa-txas i boleros, però tam-
bé pels èxits del moment.

Amb aquesta actuació al Cen-
tre Cultural, la capital de l’Alt
Camp començarà el 2015. Les
entrades anticipades estan a la
venda des del dimarts. Per ad-
quirir-les es pot fer a través del
canal de Ticketea, però també
estan disponibles a la taquilla
del Teatre Principal de Valls els
dimecres a la tarda i els diven-
dres a última hora del matí. El
preu és de 17 euros.

CULTURA ■ L A I N A U G U R A C I Ó E S FA R À D I S S A BT E , A L E S 1 9 H , A L A S A L A D E S A N T R O C

L’obra de 4 artistes del territori arriba
a Valls amb l’exposició ‘Roda d’Art’
■ Dissabte, l’Institut d’Estudis
Vallencsinauguraràl’exposició‘Ro-
da d’Art’. Serà a la Sala Sant Roc
a les set de la tarda. Les obres ex-
posades són de quatre artistes:
Marta Balañá, que actualment
resideix a Altafulla; Orion Leim,
escriptor de grafit amb obres per
la zona de Tarragona o Reus;
l’il·lustrador Salvador Anton; i
Marcel Socias, que viu a Tarra-
gona i té el taller a Altafulla. Es

tracta d’un projecte que pretén do-
nar a conèixer l’obra de diferents
autors de la zona i crear una col·la-
boració entre centres d’estudis de
diferents poblacions a través d’un
projecte comú.

L’exposició va començar el seu
recorregut a finals del mes d’agost
al Centre d’interpretació de la
Pallissa de l’Era del Senyor, or-
ganitzat pel Centre d’Estudis
d’Altafulla. Al mes d’octubre, era

al Convent de les Arts d’Alcover,
i aquesta setmana arriba a Valls.
L’última població a acollir la mos-
tra serà Torredembarra durant
el mes d’abril. En total, haurà pas-
sat per vuit municipis.

La primera edició de la ‘Roda
d’Art’ es va fer l’any 1986. La idea
era exposar obres d’artistes del
Camp de Tarragona i crear un
circuit entre diferents munici-
pis.–M. P.

MONTSE PLANA

About Ram, de la companyia ín-
dia The Katkatha Puppet Arts
Trust, serà l’espectacle encarre-
gat d’obrir la 10a edició del Fes-
tival Internacional de Teatre de
Titelles ‘Guant’, celebrat a Valls.

Serà aquesta tarda, a les 18 h, al Te-
atre Principal.

L’espectacle inaugural sinte-
titzarà diferents disciplines i tèc-
niques artístiques, com les tite-
lles Bunraku, la dansa clàssica ín-
dia, les màscares, les vídeo
projeccions i les ombres.

Durant el festival, que comen-
çarà avui i s’allargarà fins dissab-
te, es representaran sis obres que
arribaran de la mà de companyi-
es provinents de França, l’Índia,
l’Estat espanyol i Catalunya.
Aquests espectacles es represen-
taran a l’escenari del Teatre Prin-
cipal i la majoria són de caire fa-
miliar.

Un setè espectacle serà inter-
pretat pels alumnes de teatre de
4t d’ESO de l’Institut Narcís Oller.
Es tracta d’una obra d’ombres xi-
neses que es titula El far, una adap-

tació de l’animació de Po Shou
Chi. La representació es farà so-
ta l’escenari del teatre després
de l’espectacle inaugural About
Ram. Enguany el festival s’inter-
nacionalitza amb obres com La
Muerte de Don Cristóbal, de la com-
panyia francesa Pélélé. A través
d’aquest espectacle, es posarà en
escena la modalitat titellaire del
guant.

D’altra banda, es vol reconèi-
xer aquelles companyies amb un
llarg bagatge. Aquest és el cas de
la Cia. Tanxarina. La companyia

gallega celebra el seu 25è aniver-
sari i arribarà a Valls amb un dels
seus espectacles més veterans,
Titiricircus, un dels treballs amb
el quals ha rebut més reconeixe-
ments.

El ‘Guant’ també posa en va-
lor la proximitat. L’exemple és
l’Òpera del Captaire, interpreta-
da per la Cava de Sons i dirigida
pel vallenc Aleix Vallverdú. Aques-
ta és la primera adaptació en ti-
telles de l’obra de l’anglès John
Gay: The Beggar’s Opera, ambi-

entada al Londres més marginal
del segle XVIII.

Paral·lelament als especta-
cles, s’han organitzat diverses
activitats, com els tallers de cons-
trucció de titelles, que aniran a
càrrec de la titellaire Lindes Far-
ré. La intenció és apropar els es-
pectadors en el món del teatre
de titelles.

En aquest mateix sentit, mem-
bres del Centre de Lleure l’Es-
purna construiran uns titelles
que s’exposaran als aparadors
dels comerços de la ciutat. Serà
una activitat que es farà en col·la-
boració amb la Unió de Botiguers.

A més a més, per commemo-
rar el 10è aniversari del Festival
Internacional de Teatre de Tite-
lles, s’ha organitzat una exposi-
ció: Festival ‘Guant’, 10 fotos x 10
anys. Es podrà visitar al vestíbul
del Teatre Principal. En aquest
mateix context, el festival ha re-
novat el disseny de la seva imat-
ge corporativa. El nou és obra de
Núria Arbonès.

Passi Guant
Una de les novetats d’enguany
és que per 15 euros es podrà as-
sistir als dos espectacles noc-
turns: La Venganza de don Mendo
i l’Òpera del Captaire. La prime-
ra es representarà demà a les 21
h, mentre que la segona serà dis-
sabte també a les 21 h.

Escena de l’obra ‘About Ram’ on tres intèrprets manipulen un titella Bunraku. FOTO: MONTSE PLANA

CULTURA ■ L’ E S P E CTA C L E V I N G U T D E N O VA D E L H I , ‘A B O U T R A M ’ , I N A U G U R A R À A Q U E STA TA R D A E L F E ST I VA L

Valls posa en marxa el 10è Festival
Internacional de Titelles ‘Guant’
Companyies de França, l’Índia, l’Estat
espanyol i Catalunya seran les encarregades
de portar a escena els sis espectacles que es
representaran durant els 3 dies del festival

També es faran
activitats
paral·leles, com
un taller de titelles
per als més petits


