
La Colla Pessigolla · JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
17 h · Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal
El senyor Guant, un personatge amb un barret una mica atípic, serà l’encarregat 
d’anunciar i difondre el Festival pels carrers i places de la ciutat. Estigues ben atent, i 
segur que el reconeixeràs! Les aparicions del senyor Guant tindran lloc mitja hora 
abans de cada espectacle, i a cada acabament serà al Teatre Principal. La resta de 
vegades, el podràs trobar per carrers i places.
A càrrec de: La Colla Pessigolla  

Col·laboren:

Obert 24 hores

DIVENDRES 23

DISSABTE 24

DIUMENGE 25

DIMARTS 20

EXPOSICIÓ · OBERTA DEL 20 DE NOVEMBRE FINS AL 21 DE DESEMBRE

DIMECRES 21 I DIJOUS 22

11 h · 17 h Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal · La Colla Pessigolla ·
 JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
11.30 h Teatre Principal · Companyia Mercè Framis · LA LLUNA, LA PRUNA · Per a infants a partir d’1 any
18 h Teatre Principal · Festuc Teatre · ADÉU, PETER PAN · Per a infants a partir de 3 anys
18 h Convent de les Arts · Teatro los Claveles · LES SET CABRETES

9.30 h · 11 h · 15.30 h 
 Teatre Principal · Teatro los Claveles · LES SET CABRETES · Funcions escolars   

 Teatre Principal · Micro Troupe · MAJORIA D'EDAT! ELS 18 ANYS DELS TITELLES DE MICRO TROUPE
 · COMPANYIES DEL TERRITORI ·

9 h a 12.30 h · 15 h a 17 h
 Teatre Principal · Micro Troupe · VISITA I DINAMITZACIÓ A L’EXPOSICIÓ · Funcions escolars

11h Teatre Principal · Rocamora Teatre · IDENTITATS · Funció instituts
17 h  Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal · La Colla Pessigolla · 
 JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
17.30 h  Cafè del Teatre Principal · Arunee Vasanserekul (Tailàndia) · TALLER DE TITELLES AMB PAPIROFLÈXIA
18.30 h Teatre Principal · Mimaia-Teatro · ROIG PÈL-BOIG · Per a infants a partir de 4 anys
20 h  Cafè del Teatre Principal · Alumnes d’arts escèniques de 4rt d’ESO de l’Institut Narcís Oller · UN PAÍS DE PARAULES

11 h · 17 h Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal · La Colla Pessigolla · 
 JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
18 h  Teatre Principal · Companyia El Matito · MATITO I LA GRANDÍSSIMA RODA DE FIRA  · Per a infants a partir de 3 anys
18 h Teatre del Centre Polivalent · Teatro los Claveles · LES SET CABRETES
18 h Teatre-Auditori · Mimaia-Teatro · ROIG PÈL-BOIG
18 h Teatre el Casal de la Pobla · Companyia Mercè Framis · LA LLUNA, LA PRUNA
22 h Teatre Principal · Rocamora Teatre · IDENTITATS · Espectacle per a joves i adults

Direcció d’art:

Institucions 
associades:

Micro Troupe · VISITA I DINAMITZACIÓ A L’EXPOSICIÓ
9 h a 12.30 h · 15 h a 17 h · Teatre Principal · Funcions escolars
Al vestíbul del Teatre Principal de Valls, el senyor Borra, un personatge ben singular, surt 
del seu petit univers per fer una visita-espectacle, per als infants més menuts de les 
escoles de Valls, a l’exposició “Majoria d’edat! Els divuit anys dels titelles de Micro Troupe”.
Autors: Micro Troupe   Direcció: Joan Gispert   Intèrpret: Elena Mesa

Teatro los Claveles · LES SET CABRETES   
9.30 h · 11 h · 15.30 h · Teatre Principal · Funcions escolars
És la història d’un bosc on vivia una mare Cabra amb les seves set Cabretes. La narració 
clàssica no perd sentit, els perills aguaiten, i la por, innata en el ser humà, pren vida en la 
figura del Llop. Aprendre a superar-la divertint-nos, que és la finalitat última del conte, 
ens descobreix unes possibilitats infinites. Acostant-nos al conte, hem volgut arribar al 
món dels més petits, tot respectant el seu llenguatge, però utilitzant sobretot la força 
dels sons, la música i la imatge. 
Coopresentació: Imaginautes / Servei educatiu   Direcció: Aniceto Roca   Intèrpret: Paca García

ESPECTACLE INAUGURAL

ESTRENA DE LA MÚSICA EN DIRECTE

Rocamora Teatre · IDENTITATS 
11 h  · Teatre Principal · Funció instituts

DIVENDRES 23

DIMARTS 20

DIMECRES 21 · DIJOUS 22
· MIAMI PLATJA ·

· ALCOVER ·

· LA POBLA DE MAFUMET ·

· EL MORELL ·

·   VALLS   ·   MIAMI PLATJA   ·   EL MORELL   ·   LA POBLA DE MAFUMET   ·   ALCOVER   ·

www.festivalguant.cat



Arunee Vasanserekul (Tailàndia) · TALLER DE TITELLES AMB PAPIROFLÈXIA
17:30 h · Cafè del Teatre Principal
L’artista Arunee Vasanserekul ens oferirà un taller de titelles amb la tècnica tradicional 
de l’origami o papiroflèxia, l’art de les figures de paper plegat. Tothom podrà sortir amb 
els seus personatges de paper, confegits per mitjà d’aquesta tècnica tan interessant i 
divertida com mil·lenària. Per accedir al taller, cada participant ha de portar un quilo 
d’aliment, que anirà en benefici del menjador social La Taulada.
Durada: 60 min  

Mimaia-Teatro · ROIG PÈL-BOIG!
18.30 h · Teatre Principal · Per a infants a partir de 4 anys
En Pèl-boig té els cabells rojos i embullats. Tot i que encara és un nen, ja coneix el treball 
dur de la mina i el gust de la terra i de les pedres, i sap que en algun lloc hi ha el sol i el 
mar. Fa tant de temps que està sota la terra que de vegades oblida on és el cel o confon 
les estrelles amb diamants, la realitat amb la imaginació. Cansat de la vida sota terra, en 
Pèl-boig emprendrà un viatge subterrani durant el qual travessarà fronteres 
desconegudes i inesperadament arribarà a estar més amunt del que mai havia cregut 
poder estar.
Direcció: Dora Cantero   Intèrprets: Dora Cantero i Mina Trapp   Durada: 50 min
Preu: 7 € / 5 € Carnet Amics dels Teatres   

Alumnes d’Arts Escèniques de 4rt d’ESO de l’Institut Narcís Oller · UN PAÍS DE PARAULES
20 h · Cafè del Teatre Principal
“Un país de paraules” és un relat de relats pensat per a titelles i que parteix del 
recopilatori de contes de Séchu Sende “La venedora de paraules”. Sovint les històries 
sobten perquè intenten portar una realitat sociolingüística a l’extrem, cosa que provoca la 
perplexitat i, fins i tot, el somriure.

Direcció: Montse Bové   Intèrprets: Josep Aladid, Lara Andreu, Marc Azabal, Laia Blanco, Ainhoa Camacho, 
Adrià Cano, Laura Ceruelo, Hugo Godoy, Raúl Jiménez, Maria Leiva, Anna López, Kílian Martí, Josep Mateu, 
Estibaliz Palomo, Paula Peña, Ainhoa Ruiz, Anaïs Sànchez, Kevin Steenbock   Durada: 50 min   Preu: Gratuït

La Colla Pessigolla · JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
11 h · 17 h · Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal

Companyia El Matito · MATITO I LA GRANDÍSSIMA RODA DE FIRA
18 h · Teatre Principal · COMPANYIES DEL TERRITORI · Per a infants a partir de 3 anys 
Un espectacle per a tots els públics amb molt d’humor, basat en la tècnica dels titelles 
de guant amb música i cant en directe. Matito és feliç jaient a sota la seua olivera. Se sent 
feliç per dos motius: perquè no fa res i perquè avui declararà el seu amor a l’enamorada. 
Però la felicitat no és eterna, i de sobte arriba el Sr. Bitllet per fer-lo fora d’allà: han de 
construir la Grandíssima Roda de Fira just on el Matito té l’olivera.
Direcció: Iban Beltran   Intèrprets: Arnau Colom   Músic i cantant en escena: Arturo Gaya   
Tècnic en escena: Josep Lanau “Mitxum”   Durada: 50 min   Preu: 7 € / 5 € Carnet Amics dels Teatres

ESPECTACLE INAUGURAL

DISSABTE 24

Rocamora Teatre · IDENTITATS 
22 h · Teatre Principal · Espectacle per a joves i adults
“Identitats” és un espectacle de teatre dansa amb marionetes i música electrònica en viu. 
Sense paraules, un actor, un músic, una marioneta i sis màscares ens endinsaran en 
l’essència més pura del titella de fil, en una recerca dramàtica, emocionant i sorprenent 
de la seva pròpia existència, que evoluciona sota diverses coreografies amb música 
electrònica i vídeo fons.
Autor i director: Carles Cañellas   Intèrpret: Carles Cañellas   Música Electrònica i Efectes: InnoDB   Durada: 60 min   
Preu: 14 € / 12 € Carnet Amics dels Teatres   3x30x30, Apropa cultura i Promo3

ESTRENA DE LA MÚSICA EN DIRECTE

Companyia Mercè Framis · LA LLUNA, LA PRUNA
11.30 h · Teatre Principal · Per a infants a partir d'1 any
Un recull d’històries curtes articulades a través de poemes, cançons i embarbussaments 
del repertori tradicional català: “La Lluna, la pruna”, “Sol, solet”,... És un espectacle per 
gaudir-lo en família, però pensat sobretot perquè els més petits hi puguin participar. Un 
espectacle d’ombres molt visual, amb formes senzilles i colors que belluguen. Una 
posada en escena peculiar i molt original.
Direcció: Mercè Framis   Intèrprets: Mercè Framis i Olga Olveira   Durada: 45 min
Preu: 7 € / 5 € Carnet Amics dels Teatres

Festuc Teatre · ADÉU, PETER PAN
18 h · Teatre Principal · Per a infants a partir de 3 anys 
A la Maria, una nena amb molta imaginació, li encanten els contes, les històries i les 
aventures que li explica el seu avi, amb el qual passa totes les tardes jugant a ser Peter 
Pan. Però de sobte, una nit, els nens perduts s’enduran la Maria de la seva habitació cap 
al País de Mai Més. Aleshores, les aventures les viurà en primera persona. Els pirates, la 
Campaneta, els indis i tot l’imaginari que va escriure en James Matthew Barrie passaran 
a formar part de la seva realitat.
Direcció: Pere Pàmpols   Intèrprets: Ingrid Teixidó i Pere Pàmpols   Durada: 50 min
Preu: 7 € / 5 € Carnet Amics dels Teatres

La Colla Pessigolla · JA CONEIXES EL SENYOR GUANT!
11 h · 17 h · Carrers i places de Valls, i abans de l’inici de cada espectacle al Teatre Principal

DIUMENGE 25

Micro Troupe · MAJORIA D'EDAT! ELS 18 ANYS DELS TITELLES DE MICRO TROUPE
Teatre Principal · COMPANYIES DEL TERRITORI ·
El Festival reconeix el valor a companyies amb un llarg bagatge. I enguany ho fa amb 
la mostra “Majoria d’edat! Els divuit anys dels titelles de Micro Troupe”. Amb aquesta 
exposició, reviurem la trajectòria artística d’aquesta companyia, il·lustrant-la amb 
titelles i objectes des dels seus inicis fins a l’actualitat, i pertanyents a espectacles 
tant per a infants com per a adults.

EXPOSICIÓ · OBERTA DEL 20 DE NOVEMBRE FINS AL 21 DE DESEMBRE


