
 DEL 4 AL 6 DE NOVEMBRE DE 2016

www.festivalguant.catDivendres 4, 18:30 h, Teatre Principal
Espectacle Familiar | Recomanat per a nens i nenes des de 3 anys
Veureu què li va passar al sabater Benet quan un ogre li va demanar unes noves botes de set llegües. 
I per si aquell encàrrec no fos prou impossible, en va rebre tres més que el van acabar d’estabornir. 
Hi ha dies en què les coses semblen que vagin de mal en pitjor, però cal confiar que la bona sort pot 
entrar per la porta en el moment més inesperat!                            
 PREU: 5€ Carnet cultural - 7 € | DURADA: 50 min |

  El RÀPID , un sabater sense follets |  COMPANYIA PLA B     

Divendres 4, 20 h , Sota-escenari Teatre Principal
Espectacle Familiar
Un orfe, acollit per un forner, es guanya l'aixopluc i el menjar anant a portar el pa per les 
cases a primera hora del matí. La seva vida contrasta molt amb la de les persones a qui 
porta el pa. La Isabeló, una nena de 4 anys, cada dia l'espera amb ànsia. Amb tot, els dos 
infants són la cara i la creu d'una realitat molt diversa.
PREU: Gratuït

  EL VAILET DEL PA   |  Alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Narcís Oller

Dissabte 5, 18:00 h, Teatre Principal
Espectacle Familiar | Recomanat per a nens i nenes des de 3 anys
Un petit homenatge als pallassos del segle XX. Monsieur Loyal convoca sobre la pista les 
cascades d'alegria d'uns vells pallassos de fusta. Els peixos pallasso i l'aigua ens condueixen 
a una altra dimensió, convertint-se en els mítics Fratellini, Antonet, Grock, Rivel i Popov. 
Celofan és la seva tramoista i Marcelo acudeix a la cita amb el seu para-sol. 
PREU: 5€ Carnet cultural - 7€ | DURADA: 50 min | MÉS INFO: www.marionetarium.com

  PALLASSOS DE FUSTA  | MARIONETARIUM - Companyia de marionetes Herta Frankel 

Dissabte 5, 22:00 h, Teatre Principal
Adults | Promoció: 3 x 30 x30
Un espectacle on la relació entre el titella i el titellaire arriben a un grau d'intimitat que estremeix. 
A PARIAS els titelles són el símbol brillant de l'ésser humà, les seves històries desperten emocions 
que ens fan prendre consciència que encara som vius! Commoui convida a la reflexió.
PREU: 12 € Carnet cultural - 14 € | DURADA: 1 h | MÉS INFO:  www.23arts.com/javier-aranda

  PARIAS  | Companyia Javier Aranda

Diumenge 6, 18:00 h, Teatre Principal
Idioma | Castellà | Espectacle Familiar | Recomanat per a nens i nenes des de 3 anys.
Avui és un dia important pel conillet Ginetto: és el seu aniversari i el titellaire li ha promès 
"un parell de mans suaus i calentes com el pa."�Al teatrí s’hi fan els preparatius per a la festa: 
Arlequí i Leo, el lleó, assagen una cançó, Colombina va a buscar el pastís d'aniversari i de la 
llunyana Letònia s'espera l'arribada de la tieta Óssa. Però, quan tot sembla anar bé...!
PREU: 5 € Carnet cultural - 7 € | DURADA: 50 min | MÉS INFO: www.bambabambin.it

  LA FESTA D’ANIVERSARI  | Cia. Tactilicuà i República tòxica

PROMOCIÓ



Recomanat per a nens i nenes des de 3 anys 
Taller de construcció de titelles on cada nena i nen podrà gaudir de l’experiència de construir 
el seu propi personatge.
Per accedir al taller cada nen o nena haurà de portar un quilo d'aliment que anirà a benefici 
de la Taulada (preferentment: llet, oli, embotit...)

  TALLER  per a nens i nenes a càrrec de GENOVESA NARRATIVES TEATRALS 

El Sr. Guant és un personatge amb un barret una mica atípic, ell serà l'encarregat d'anunciar 
i difondre el Festival per carrers i places.
Passis: Divendres 4 de 18:30 a 20 h, Dissabte 5 d’11 a 13 i de 17 a 19:30 h, Diumenge 6 d’ 11 a 13 i de 17 a 18 h.

  El SR. GUANT  | Carrers de Valls

El fotògraf Jesús Atienza documenta gràficament els temps, les persones, els espais i les mirades 
més tendres o més enigmàtiques  entre creador i creat, amb una precisió que voreja l’esglai. 

Durant la setmana del Guant, esplais i centres de lleure construiran titelles que s'exposaran, 
en col·laboració amb la Unió de Botiguers, als aparadors de comerços de la ciutat.

  Exposició: CAPTURAR L’ALÈ  Fotografies de Jesús Atienza. | Vestíbul del Teatre Principal

  APARADORS TITELLAIRES
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DIRECTOR ARTÍSTIC
Eudald Ferré

18:30h  Teatre Principal | COMPANYIA PLA B presenta: El RÀPID , un sabater sense follets VALLS

VALLS

20:00h  Sota-escenari del Teatre Principal | alumnes del Narcís Oller presenten: EL VAILET DEL PA VALLS

VALLS

LA POBLA DE MAFUMET

VALLS

ALCOVER

17:15h   Bar del Teatre Principal | TALLER  per a nens i nenes a càrrec de GENOVESA NARRATIVES TEATRALS 

12:00h  Convent de les Arts | Tactilicuà i República tòxica (Catalunya) presenten:  LA FESTA D’ANIVERSARI 
EL MORELL18:00h  Centre Cultural | MARIONETARIUM presenta: PALLASSOS DE FUSTA 

VALLS18:00h  Teatre Principal | Tactilicuà i República tòxica (Catalunya) presenten:  LA FESTA D’ANIVERSARI 

18:00h  Casal Cultural | | Tactilicuà i República tòxica (Catalunya) presenten:  LA FESTA D’ANIVERSARI 
VALLS22:00h  Teatre Principal | Companyia Javier Aranda presenta: PARIAS

18:00h  Teatre Principal | MARIONETARIUM presenta: PALLASSOS DE FUSTA 

Durant tots els dies del Festival:
Exposició al vestíbul del Teatre Principal: CAPTURAR L’ALÈ  Fotografies de Jesús Atienza.
Mostra de titelles en els aparadors de comerços de la ciutat.

| Divendresn 4,  17:15 h | Bar Teatre Principal  

Dissabte 5, 18 h, La Pobla de Mafumet - Casal Cultural
Espectacle: Festa d’aniversari 
Diumenge 6, 12 h, Alcover - Convent de les Arts 
Espectacle |  Festa d’aniversari 
Diumenge 6, 18 h, El Morell - Centre Cultural
Espectacle |  Pallassos de fusta

Gaudeix del  Lazarillo i Pupper Pro per  15 € 
 PASSI GUANT - 2 espectacles adults x 15€ Amb cada entrada d’un espectacle adult, obtindràs també la de 

l'espectactacle de cloenda del Festival Guant amb la companyia 
Theatr Arad Goch, de Gal·les, fins a exhaurir existències

 EL GUANT ALS POBLES

 La Pobla de Mafumet
 Alcover
 El Morell


