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Les set Úrsules presents a l’acte d’ahir amb l’alcalde de Valls, Albert Batet. FOTO: M. PLANA

VALLS ■  S A N TA  Ú R S U L A  É S  L A  CO PAT R O N A

L’alcalde rep les vallenques 
que porten el nom d’Úrsula
■ Set de les onze vallenques que 
duen el nom d’Úrsula, la copa-
trona de la ciutat, ahir a les sis de 
la tarda van ser rebudes per l’al-
calde de Valls, Albert Batet. Va 
ser en un acte institucional en 
petit format celebrat a la sala de 
plens de l’Ajuntament. 

Després de la benvinguda, Ba-
tet va fer l’entrega d’obsequis a les 
assistents. Les quatre més peti-
tes van obtenir la nova joguina 

de goma de la Geganta, element 
elaborat per Casa Bonifàs i que 
tot just es va posar a la venda 
aquest mateix dilluns, després 
de fer-ne la presentació pública 
al vestíbul del Teatre Principal. La 
tarda va finalitzar amb un bere-
nar per a tots els familiars. 

De les Úrsules, la incorporació 
més recent és Úrsula Batet, nas-
cuda el 2013, mentre que la més 
veterana és Sanromà, de 1912.–M.P. 

 MONTSE PLANA  

El Festival Internacional de Te-
atre de Titelles de Valls, Guant, 
encara ja la seva dotzena edició, 
i ho fa amb una residència artís-
tica al Teatre Principal de la mà 
de la Companyia B, els encarre-
gats d’encetar el 4 de novembre 
un festival que s’allargarà fins al 
dia 6 i que té com a objectiu di-
fondre aquesta disciplina artísti-
ca pel territori. 

El Pep Boada, de Vilabella, jun-
tament amb Jordi Palet i Núria 
Oliver van arribar ahir a la ciutat 
per passar tres dies al Teatre Prin-
cipal, on prepararan i faran les 
últimes pinzellades de la seva no-
va producció teatral i familiar, El 
ràpid, un sabater sense follets.  

L’obra, que serà el tret de sor-
tida al Guant el divendres 4 de 
novembre, a les 18.30 h, donarà un 
missatge de positivisme deixant 
clar que res és impossible a tra-
vés d’uns titelles de talla gran i 
que se situen entre el muppet i el 
titella de taula. 

Aquesta estada s’emmarca en 
un conveni de cooperació entre 
l’Ajuntament de Valls i la Com-
panyia B que té la finalitat d’ofe-
rir l’espai del Teatre Principal i 
tots els recursos tècnics neces-
saris per a l’assaig i producció de 
nous projectes. De fet, aquesta 

serà la segona acció que la ciutat 
realitza dins aquesta línia d’ac-
tuació de suport als creadors. La 
primera es va fer el passat mes 
de febrer de la mà de la pallassa va-
llenca Pepa Plana. 

5 espectacles per a tothom 
El festival es completarà amb 
quatre obres més que situen el 
programa amb un total de cinc 
espectacles dirigits a tots els pú-
blics. D’una banda, els més joves 
podran gaudir de L’Home Cigo-
nya, de Los Titiriteros de Binéfar, 
un muntatge que es farà el diven-
dres 4 de novembre al matí diri-
git als instituts de la ciutat. 

El dissabte serà el torn de l’es-
pectacle familiar Pallassos de Fus-
ta, de Marionetarium, compa-
nyia que enguany compleix 30 
anys. La tarda continuarà amb 
una obra per adults: Parias, de Ja-
vier Aranda, una reflexió sobre 
la nostra persona. Per finalitzar, 
el diumenge 6 de novembre ar-
ribarà a la ciutat la companyia 
italiana Bambabambin Puppet 
Theatre amb La festa d’aniversa-
ri, dirigit als més petits. 

D’altra banda, un any més el 
Guant travessarà les fronteres 
vallenques i arribarà al Casal Cul-
tural de la Pobla de Mafumet, el 
Convent de les Arts d’Alcover i 
el Centre Cultural del Morell.

VALLS ■  D E L  4  A L  6  D E  N O V E M B R E  E S  R E P R E S E N TA R A N  C I N C  E S P E CTA C L E S  A L  T E AT R E  P R I N C I PA L ,  A  M É S  D E  F E R-S E  A CT E S  PA R A L · L E LS

El festival Guant de titelles s’inicia 

amb una residència artística
La Companyia B va arribar ahir al Teatre 
Principal per quedar-s’hi tres dies i fer les 
últimes pinzellades de la seva última obra, que 
encetarà el Guant el divendres 4 de novembre

AC T E S  PA RA L · L E LS

Tallers, exposicions... i el Senyor Guant
■ Més enllà dels cinc espectacles 
principals, el Festival Internacional 
de Teatres de Titelles de Valls, 
Guant, acollirà un seguit d’activitats 
paral·leles, entre les quals es troba 
u n  p e t i t  e s p e c t a c l e  g ra t u ï t  
protagonitzat pels alumnes de 4t 
d’ESO de l’Institut Narcís Oller,  El 
vailet del pa. Es representarà el 
divendres 4 de novembre a les vuit 
del vespre (just després d’El ràpid) 
a la Cafeteria del Teatre Principal. 

El mateix divendres a les 17.15 h, la 
Cafeteria també acollirà un taller 
dirigit a nens i nenes de construcció 
de titelles, una activitat que es 
combinarà amb l’acció solidària, ja 
que per accedir al taller, cada infant 
haurà de portar un quilo d’aliments 
que anirà a benefici del menjador 
social La Taulada. A més a més, durant 
tot el cap de setmana, el vestíbul del 
Teatre Principal serà l’escenari 
d’una exposició fotogràfica de Jesús 

Atienza. Es tracta de ‘Capturar 
l’alè’, un recull d’imatges que 
documenta els temps, les persones, 
els espais i les mirades entre creador 
i creat. D’altra banda, el festival de 
titelles també estarà present al 
carrer a través, per exemple, del 
Senyor Guant, capgros creat l’any 
passat que s’anirà passejant per la 
ciutat. A més, els aparadors de les 
botigues estaran decorats temà- 
ticament per a l’ocasió.

Escena d’‘El ràpid, un sabater sense follets’, obra de la Companyia B que encetarà el Guant. FOTO: MONTSE PLANA

CAMP Protesta d’ERC contra l’enderrocament del pavelló de la 
Bisbal del Penedès. Dos regidors es van tancar durant més d’una 
hora a les instal·lacions. La intenció era passar-hi la nit. P 25
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