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ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Per a 4 segons concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Tria el teu abonament

ABONAMENT
PER ALS

BALLS D’ORQUESTRA
Per als 4 balls

45€
(estalvia’t 11€)

ABONAMENT 
D’ESPECTACLES

TEATRALS I DANSA
AL CENTRE CULTURAL

Per a 4 representacions

75€
(estalvia’t entre

19 i 9€)

Per Nadal regala Decennals

PATROCINADOR
PAVELLÓ XAVI TONDO

Passeig Josep Tarradellas
El Fornàs

PATROCINADOR
TEATRE PRINCIPAL

Carrer Jaume Huguet

PATROCINADOR
CENTRE CULTURAL

Plaça Francesc Layret

PATROCINADOR
VELA PRINCIPAL

El Fornàs
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ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Per a 4 segons concerts

60€
(estalvia’t 32 €)
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Per Nadal regala Decennals
Tria el teu abonament

ABONAMENT
PER ALS

BALLS D’ORQUESTRA
Per als 4 balls

45€
(estalvia’t 11€)

ABONAMENT 
D’ESPECTACLES

TEATRALS I DANSA
AL CENTRE CULTURAL

Per a 4 representacions

75€
(estalvia’t entre

19 i 9€)

Per unes Decennals segures
Mesures de protecció

· En la Vela Principal-Estrella Damm i en el Pavelló Xavi 
Tondo-Alecosa, l’accés estarà condicionat a la presentació QR 
del Certificat Covid Digital de la Unió Europea (de vacunació, 
recuperació o prova negativa) ambdós disponibles per a 
descàrrega a l'APP La meva Salut. La identitat del titular serà 
comprovada mitjançant la presentació del DNI.

· Ús obligatori de mascareta en totes les activitats presencials.
· Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir als 
recintes.

· Respectem les distàncies de seguretat en tot moment.
· Prioritzem l'adquisició online d'abonaments i entrades, així com 
la seva presentació en dispositius mòbils.

· Aconsellem l'arribada als espais amb suficient antelació per a 
uns accessos esglaonats.

· Seguim les indicacions del personal de control d'accés i 
d'atenció al públic.

 Els menors de 16 anys hauran d'assistir acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. 
Es podrà autoritzar un altre adult responsable com a acompanyant, presentant la 
documentació acreditativa disponible a www.decennalsvalls.cat.

Les informacions i activitats compreses en aquest programa queden supeditades en tot moment al 
compliment de la normativa vigent en matèria sanitària i a les modificacions que puguin derivar-se'n

· Els espectacles escènics del Teatre Principal-Port de 
Tarragona i Centre Cultural-Lear Corporation disposen 
d'entrades específiques reservades per a persones amb 
diversitat funcional.
· En el cas de la Vela Principal-Estrella Damm l'accés es 
realitzarà mitjançant entrades de caràcter general. L'interior 
del recinte comptarà amb un espai reservat per a aquests 
espectadors/es.

Diversitat funcional



Entrades i abonaments

Canals de venda

Calendari de venda
ABONAMENTS I ENTRADES SOLTES D’ESPECTACLES QUE ESTAN FORA D’ABONAMENT 

Del dimecres 1 de desembre (10 h) al dilluns 13 de desembre

TOTES LES ENTRADES SOLTES I ABONAMENTS
Des del dimarts 14 de desembre (10 h)

6
diumenge

febrer’22

19 h

Musical familiar

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

12 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Medir Bonachi 
i Gerard Marsal

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Dagoll Dagom
Bye bye monstre

Amb les cançons de Dàmaris Gelabert

Música electrònica i piano per a una proposta 
neoclàssica amb noves composicions i algunes 
peces del seu últim disc “Homaro, humanitat en 
esperanto”. 

Un espai sonor contemporani, amb un estil de 
música obert a diferents perfils d’espectadors, que 
aporta reflexió i acompanyament, gaudi, calma i 
profunditat. 

Influenciada per artistes nòrdics com Arvo Pärt, la 
proposta reformula treballs anteriors combinant 
instruments acústics i melodies electròniques.

Preus: 14€ (nenes i nens fins a 12 anys) / 16€ (+ grans de 12) / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€ (nenes i nens fins a 12 anys) / 14€ (+ grans de 12)

El primer espectacle de Dagoll Dagom pensat, especialment, per a 
famílies. Inspirat en l'etapa de confinament, posa en valor tot allò 

positiu que hem aconseguit, despertant la imaginació i recuperant 
la diversió de compartir emocions en viu i en directe. 

Cantarem, ballarem i farem fora al Monstre junts! Un musical amb 
dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i David Pintó, 

amb música original de Dàmaris Gelabert, coreografia de Lluc 
Fruitós (Brodas Bros), il·lustracions de Lyona i dirigit per Anna Rosa 

Cisquella.

Presencial
Taquilles centrals al Teatre Principal
Del dimecres 1 de desembre de 2021 al diumenge 6 de febrer 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h (de dilluns a dissabte, excepte festius)
Els dies de celebració de les Decennals (del 28 de gener al 6 de 
febrer) també s’obre els festius.

Atenció telefònica: Tel. 977 636 003 
Incidències tècniques: Tel. 938 825 248 

· Compra màxima de 5 abonaments per espai i 5 entrades per espectacle.
· Els abonaments són unipersonals i intransferibles.
· Al preu d’abonaments i entrades cal sumar les despeses de gestió.
· Les nenes i nens menors de 2 anys no paguen entrada sempre que no ocupin butaca.
· Recomanem preferentment l'adquisició d'abonaments i entrades pels canals online, d'acord amb les 
mesures de prevenció de la Covid, i per a una major agilitat i rapidesa en la compra. La venda pels 
canals web i presencial comparteixen una única plataforma integrada de venda simultània. 

Notes de venda

Els espectacles programats al Centre Cultural i al Teatre 
Principal, així com els balls d'orquestra del Pavelló Xavi Tondo, 
compten amb la Promo 3, que permet obtenir entrades a 3 € per 
a les persones aturades, situació que s'ha d'acreditar a les 
taquilles centrals. 

PROMO

3

Online 24 h
Accedint a Codetickets Decennals.
S’hi accedeix a través del QR adjunt o de l’adreça web: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/decennals-valls

Promo 3Estrena a les comarques 
de Tarragona



5
dissabte

febrer’22

Concert de rock i pop dels Països Catalans

Preus: 25€

10 de les Decennals

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 16 h

Una síntesi de l’escena musical en català amb deu 
artistes, que difícilment es veuen junts en un únic espai, 
entre els que sonen amb més força al nostre país: els 
festius i penedesencs Buhos votats com el millor artista 
2021 pel públic de la revista Enderrock, el pop ballable i 
juganer d’Els Amics de les Arts que acumulen grans 
himnes com “Jean Luc” o “Lousiana”, els incombustibles 
de Constantí Els Pets en les seves quartes Decennals, la 
frescor d’Itaca Band amb la participació del bateria 
vallenc Jordi Busquets, el nou disc i gira del músic i 
pianista sanfeliuenc Joan Dausà, el risc i la 
contemporaneïtat dels magistrals barcelonins Manel, el 
veterà i proper tot terreny Miquel del Roig, la veu preciosa 
de la vallenca Maria Jacobs en un format clarament 
elèctric, la veu creixent de la personalíssima, fresca i 
natural Suu, i els explosius valencians Zoo amb hip hop 
farcit de beats electrònics i lletres corrosives. 
Temes de sempre i cançons noves per ballar i 
emocionar-nos en un directe potent i revitalitzant 
resultat de la incontinència creativa del nostre país.

Per Nadal 
regala 

Decennals

Sorprèn els amics i la família amb un regal 
únic i exclusiu.
Del 28 de gener al 6 de febrer, a Valls tindrem els 
millors espectacles de teatre, dansa, 
música i balls de tot el país.
Aprofita aquesta oportunitat, anticipa't i 
compra les entrades i els abonaments.

Per Nadal, a Valls, regala Decennals

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Buhos, Els Amics de les Arts, 
Els Pets, Itaca Band, Joan Dausà, 
Manel, Maria Jacobs, Miquel del 
Roig, Suu i Zoo (per ordre alfabètic)
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Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

María Bayo
Lírica · Teatre

Divina Cleopatra
Estrena a les comarques de Tarragona

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21.30 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra La Principal de la Bisbal
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Don Patricio

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 24 h
Música

Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una 
trajectòria curta però intensa, el canari ha explotat amb 

temes com “Contando lunares” –la cançó més escoltada a 
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de 
tí”, que sonen amb força en l’escena del trap i les músiques 

urbanes.  

Les Decennals es sumen a festivals on ha estat protagonista 
com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca 

Cola Music Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika 
Festival o Madrid Salvaje.

La soprano navarresa, amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans 
coliseus lírics, ara aborda un viatge alhora líric, musical i teatral per conèixer 

l'última reina de l'imperi egipci amb un repertori que comença amb la Cleopatra 
de Handel, per endinsar-se per terrenys més exòtics, amb l'inusual 

acompanyament de l'acordió, sense renunciar als oripells del Hollywood 
clàssic.

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

Los Vivancos
Dansa · Flamenc

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Metropol
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Rosario

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Música

Mariona Escoda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Tal com havia de ser
Estrena absoluta

Live
Estrena a Catalunya

Te lo digo todo
y no te digo na

Música

La jove promesa vallenca lliga les 
Decennals amb la presentació del seu 
primer EP, titulat Tal com havia de ser. 

Una ocasió esplèndida per deixar-se 
seduir per una de les veus suggeridores 

de l’escena actual.

Renovada, madura i esprement a fons la 
irresistible barreja de rumba, flamenc, 
reggae, balades i pop que ella mateixa 
batejà com a gypsy-funky, la filla petita de 
La Faraona i el Pescaílla, quasi 30 anys 
després del seu debut, presenta el primer 
disc en 5 anys, cuinat amb eines 
rabiosament modernes. Cançons que 
advoquen per la comprensió i la solidaritat 
en temps de crisi, en un disc fresc, vibrant i 
carregadíssim d’energia encomanadissa.

Darrer espectacle d’aquests germans amb 
el segell inconfusible de  l'espectacularitat 
que reuneix el millor de les seves darreres 
tres creacions coreogràfiques triomfadores 
arreu del planeta: 7 Hermanos, Aeternum i 
Nacidos para bailar. Una elaborada i 
cuidada estructura escenogràfica en un 
muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions 
musicals en directe, un vestuari d'alt 
disseny i una elaborada producció. La unió 
de l’art i els efectes espectaculars per 
combinar flamenc, rock i grans clàssics.

21 h

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€

Dansa · Música · Llum
CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

18 h i 21 h

Currents
Mayumana (Israel)

Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem, ara aquest espectacle 
vibrant desembarca a les festes de la llum de Valls. 

Inspirat en la disputa històrica mantinguda pels dos empresaris i 
inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i Nikola 
Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més 

imaginatius i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons 
electrònics, la percussió i la dansa reblen una trajectòria 

internacional de 26 anys. 

Estrena a les comarques de Tarragona

18 hTEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Musical familiar

El Gran 
Llibre Màgic

Preus: 14€ / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€

Amb la vallenca Cristina Murillo
Producció: Companyia T-Gràcia

Una història d’humor, música i màgia, en 
què dos xarlatans s’embarquen en la 
missió de descobrir què hi ha darrere del 
malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, 
que cada cop que esternuda canvia el 
final de tots els contes. 

És un llibre gegant que es mou, parla i es 
desplega per convertir-se en escenari de 
les millors històries infantils: la Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, el pirata 
Barba Negra o el Comte Dràcula. Un gran 
desplegament creat pels escenògrafs del 
musical “La Bella y la Bestia”.

Música

Preu: 25€

Oques Grasses

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 19 h

Gira 10 anys
El 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d'estudi i 
multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el 
10è aniversari. Una gira de 10 concerts a Catalunya i que acabarà el 
gener del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert de fi 
de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes. Cançons 
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i 
acurada, i amb unes lletres esdevingudes himnes atemporals.

21 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Montgrins
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Beret
Prisma

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Mar Ulldemolins i David Verdaguer

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

Començar, de David Eldridge
Estrena a les comarques de Tarragona

La comèdia romàntica de la temporada  amb la participació de la 
vallenca Mar Ulldemolins. La festa que la Laura ha fet per estrenar pis 
s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els 
dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li 
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i 
està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant 
de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien 
anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar a veure’s, o ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de començar?
Producció: La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba aquest 
sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes 
com Pablo Alborán o Morat que han col·laborat 
amb ell. 

Amb milers de reproduccions en plataformes 
digitals, 300 milions de visualitzacions a 
Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el 
Premi Odeón a l'artista estatal 2019 i l’esclat del 
recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc 
entre els noms de la música actual. 

Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un 
instint salvatge per caçar melodies i una 
capacitat admirable per connectar amb 
audiències joves, és una veu destacada de la 
seva generació.

Música

Preus: 25€

22 h

Preus: 24/26€ (nenes i nens fins a 12 anys: 16€)
Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

(nenes i nens fins a 12 anys: 16€)

Musical

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

17 h i 20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Selvatana
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Clown

Companyia
Pepa Plana
Si tu te’n vas

Estrena a les 
comarques de Tarragona

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

El Petit Príncep
d'Antoine de Saint-Exupéry

Pepa Plana presenta el nou 
espectacle amb ella com a pallassa 

augusta, Noël Olivé com a pallassa 
blanca i Lola González com a pallassa 

contra augusta. Ofereix l’escenari 
perfecte per als números clàssics de 

la tradició clown, concebuts en 
masculí, per reinterpretar-los ara 

amb ulls de dona.

Música, cançons, so de 360º i espectacular disseny 
audiovisual amb mappings, projeccions i animacions, 

que transporten l’espectador del desert a l’herba, 
passant per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el 

món del geògraf per reproduir tota la poesia, la 
fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un 

espectacle per a públics de totes les edats, dels 4 als 
100 anys, per compartir la visió d’una història 

imaginària amb els que ja la coneixen i l’estimen i, 
alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a 
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 

300.000 espectadors.

Versió de Manu Guix, Àngel Llàcer i La Perla 29

Direcció: Pepa Plana i Nan Valenty

ENTRADES ONLINE
EXCLUSIVAMENT A
codetickets.com

Estrena Gira a Catalunya

Estrena a les comarques de Tarragona Estrena a les
comarques de Tarragona

Estrena a les
comarques de Tarragona
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Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

María Bayo
Lírica · Teatre

Divina Cleopatra
Estrena a les comarques de Tarragona

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21.30 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra La Principal de la Bisbal
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Don Patricio

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 24 h
Música

Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una 
trajectòria curta però intensa, el canari ha explotat amb 

temes com “Contando lunares” –la cançó més escoltada a 
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de 
tí”, que sonen amb força en l’escena del trap i les músiques 

urbanes.  

Les Decennals es sumen a festivals on ha estat protagonista 
com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca 

Cola Music Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika 
Festival o Madrid Salvaje.

La soprano navarresa, amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans 
coliseus lírics, ara aborda un viatge alhora líric, musical i teatral per conèixer 

l'última reina de l'imperi egipci amb un repertori que comença amb la Cleopatra 
de Handel, per endinsar-se per terrenys més exòtics, amb l'inusual 

acompanyament de l'acordió, sense renunciar als oripells del Hollywood 
clàssic.

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

Los Vivancos
Dansa · Flamenc

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Metropol
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Rosario

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Música

Mariona Escoda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Tal com havia de ser
Estrena absoluta

Live
Estrena a Catalunya

Te lo digo todo
y no te digo na

Música

La jove promesa vallenca lliga les 
Decennals amb la presentació del seu 
primer EP, titulat Tal com havia de ser. 

Una ocasió esplèndida per deixar-se 
seduir per una de les veus suggeridores 

de l’escena actual.

Renovada, madura i esprement a fons la 
irresistible barreja de rumba, flamenc, 
reggae, balades i pop que ella mateixa 
batejà com a gypsy-funky, la filla petita de 
La Faraona i el Pescaílla, quasi 30 anys 
després del seu debut, presenta el primer 
disc en 5 anys, cuinat amb eines 
rabiosament modernes. Cançons que 
advoquen per la comprensió i la solidaritat 
en temps de crisi, en un disc fresc, vibrant i 
carregadíssim d’energia encomanadissa.

Darrer espectacle d’aquests germans amb 
el segell inconfusible de  l'espectacularitat 
que reuneix el millor de les seves darreres 
tres creacions coreogràfiques triomfadores 
arreu del planeta: 7 Hermanos, Aeternum i 
Nacidos para bailar. Una elaborada i 
cuidada estructura escenogràfica en un 
muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions 
musicals en directe, un vestuari d'alt 
disseny i una elaborada producció. La unió 
de l’art i els efectes espectaculars per 
combinar flamenc, rock i grans clàssics.

21 h

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€

Dansa · Música · Llum
CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

18 h i 21 h

Currents
Mayumana (Israel)

Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem, ara aquest espectacle 
vibrant desembarca a les festes de la llum de Valls. 

Inspirat en la disputa històrica mantinguda pels dos empresaris i 
inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i Nikola 
Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més 

imaginatius i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons 
electrònics, la percussió i la dansa reblen una trajectòria 

internacional de 26 anys. 

Estrena a les comarques de Tarragona

18 hTEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Musical familiar

El Gran 
Llibre Màgic

Preus: 14€ / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€

Amb la vallenca Cristina Murillo
Producció: Companyia T-Gràcia

Una història d’humor, música i màgia, en 
què dos xarlatans s’embarquen en la 
missió de descobrir què hi ha darrere del 
malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, 
que cada cop que esternuda canvia el 
final de tots els contes. 

És un llibre gegant que es mou, parla i es 
desplega per convertir-se en escenari de 
les millors històries infantils: la Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, el pirata 
Barba Negra o el Comte Dràcula. Un gran 
desplegament creat pels escenògrafs del 
musical “La Bella y la Bestia”.

Música

Preu: 25€

Oques Grasses

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 19 h

Gira 10 anys
El 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d'estudi i 
multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el 
10è aniversari. Una gira de 10 concerts a Catalunya i que acabarà el 
gener del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert de fi 
de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes. Cançons 
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i 
acurada, i amb unes lletres esdevingudes himnes atemporals.

21 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Montgrins
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Beret
Prisma

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Mar Ulldemolins i David Verdaguer

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

Començar, de David Eldridge
Estrena a les comarques de Tarragona

La comèdia romàntica de la temporada  amb la participació de la 
vallenca Mar Ulldemolins. La festa que la Laura ha fet per estrenar pis 
s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els 
dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li 
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i 
està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant 
de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien 
anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar a veure’s, o ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de començar?
Producció: La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba aquest 
sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes 
com Pablo Alborán o Morat que han col·laborat 
amb ell. 

Amb milers de reproduccions en plataformes 
digitals, 300 milions de visualitzacions a 
Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el 
Premi Odeón a l'artista estatal 2019 i l’esclat del 
recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc 
entre els noms de la música actual. 

Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un 
instint salvatge per caçar melodies i una 
capacitat admirable per connectar amb 
audiències joves, és una veu destacada de la 
seva generació.

Música

Preus: 25€

22 h

Preus: 24/26€ (nenes i nens fins a 12 anys: 16€)
Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

(nenes i nens fins a 12 anys: 16€)

Musical

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

17 h i 20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Selvatana
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Clown

Companyia
Pepa Plana
Si tu te’n vas

Estrena a les 
comarques de Tarragona

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

El Petit Príncep
d'Antoine de Saint-Exupéry

Pepa Plana presenta el nou 
espectacle amb ella com a pallassa 

augusta, Noël Olivé com a pallassa 
blanca i Lola González com a pallassa 

contra augusta. Ofereix l’escenari 
perfecte per als números clàssics de 

la tradició clown, concebuts en 
masculí, per reinterpretar-los ara 

amb ulls de dona.

Música, cançons, so de 360º i espectacular disseny 
audiovisual amb mappings, projeccions i animacions, 

que transporten l’espectador del desert a l’herba, 
passant per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el 

món del geògraf per reproduir tota la poesia, la 
fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un 

espectacle per a públics de totes les edats, dels 4 als 
100 anys, per compartir la visió d’una història 

imaginària amb els que ja la coneixen i l’estimen i, 
alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a 
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 

300.000 espectadors.
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Direcció: Pepa Plana i Nan Valenty

ENTRADES ONLINE
EXCLUSIVAMENT A
codetickets.com

Estrena Gira a Catalunya

Estrena a les comarques de Tarragona Estrena a les
comarques de Tarragona

Estrena a les
comarques de Tarragona



Pàg 13 - Dia 30Pàg 12 - Dia 4 Pàg 5 - Dia 28 Pàg 6 - Dia 29Pàg 14 - Dia 5

28
divendres

gener’22
30

diumenge

gener’22
4

divendres

febrer’22
29

dissabte

gener’22
5

dissabte

febrer’22

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

María Bayo
Lírica · Teatre

Divina Cleopatra
Estrena a les comarques de Tarragona

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21.30 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra La Principal de la Bisbal
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Don Patricio

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 24 h
Música

Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una 
trajectòria curta però intensa, el canari ha explotat amb 

temes com “Contando lunares” –la cançó més escoltada a 
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de 
tí”, que sonen amb força en l’escena del trap i les músiques 

urbanes.  

Les Decennals es sumen a festivals on ha estat protagonista 
com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca 

Cola Music Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika 
Festival o Madrid Salvaje.

La soprano navarresa, amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans 
coliseus lírics, ara aborda un viatge alhora líric, musical i teatral per conèixer 

l'última reina de l'imperi egipci amb un repertori que comença amb la Cleopatra 
de Handel, per endinsar-se per terrenys més exòtics, amb l'inusual 

acompanyament de l'acordió, sense renunciar als oripells del Hollywood 
clàssic.

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

Los Vivancos
Dansa · Flamenc

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Metropol
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Rosario

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Música

Mariona Escoda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Tal com havia de ser
Estrena absoluta

Live
Estrena a Catalunya

Te lo digo todo
y no te digo na

Música

La jove promesa vallenca lliga les 
Decennals amb la presentació del seu 
primer EP, titulat Tal com havia de ser. 

Una ocasió esplèndida per deixar-se 
seduir per una de les veus suggeridores 

de l’escena actual.

Renovada, madura i esprement a fons la 
irresistible barreja de rumba, flamenc, 
reggae, balades i pop que ella mateixa 
batejà com a gypsy-funky, la filla petita de 
La Faraona i el Pescaílla, quasi 30 anys 
després del seu debut, presenta el primer 
disc en 5 anys, cuinat amb eines 
rabiosament modernes. Cançons que 
advoquen per la comprensió i la solidaritat 
en temps de crisi, en un disc fresc, vibrant i 
carregadíssim d’energia encomanadissa.

Darrer espectacle d’aquests germans amb 
el segell inconfusible de  l'espectacularitat 
que reuneix el millor de les seves darreres 
tres creacions coreogràfiques triomfadores 
arreu del planeta: 7 Hermanos, Aeternum i 
Nacidos para bailar. Una elaborada i 
cuidada estructura escenogràfica en un 
muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions 
musicals en directe, un vestuari d'alt 
disseny i una elaborada producció. La unió 
de l’art i els efectes espectaculars per 
combinar flamenc, rock i grans clàssics.

21 h

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€

Dansa · Música · Llum
CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

18 h i 21 h

Currents
Mayumana (Israel)

Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem, ara aquest espectacle 
vibrant desembarca a les festes de la llum de Valls. 

Inspirat en la disputa històrica mantinguda pels dos empresaris i 
inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i Nikola 
Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més 

imaginatius i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons 
electrònics, la percussió i la dansa reblen una trajectòria 

internacional de 26 anys. 

Estrena a les comarques de Tarragona

18 hTEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Musical familiar

El Gran 
Llibre Màgic

Preus: 14€ / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€

Amb la vallenca Cristina Murillo
Producció: Companyia T-Gràcia

Una història d’humor, música i màgia, en 
què dos xarlatans s’embarquen en la 
missió de descobrir què hi ha darrere del 
malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, 
que cada cop que esternuda canvia el 
final de tots els contes. 

És un llibre gegant que es mou, parla i es 
desplega per convertir-se en escenari de 
les millors històries infantils: la Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, el pirata 
Barba Negra o el Comte Dràcula. Un gran 
desplegament creat pels escenògrafs del 
musical “La Bella y la Bestia”.

Música

Preu: 25€

Oques Grasses

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 19 h

Gira 10 anys
El 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d'estudi i 
multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el 
10è aniversari. Una gira de 10 concerts a Catalunya i que acabarà el 
gener del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert de fi 
de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes. Cançons 
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i 
acurada, i amb unes lletres esdevingudes himnes atemporals.

21 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Montgrins
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Beret
Prisma

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Mar Ulldemolins i David Verdaguer

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

Començar, de David Eldridge
Estrena a les comarques de Tarragona

La comèdia romàntica de la temporada  amb la participació de la 
vallenca Mar Ulldemolins. La festa que la Laura ha fet per estrenar pis 
s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els 
dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li 
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i 
està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant 
de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien 
anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar a veure’s, o ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de començar?
Producció: La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba aquest 
sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes 
com Pablo Alborán o Morat que han col·laborat 
amb ell. 

Amb milers de reproduccions en plataformes 
digitals, 300 milions de visualitzacions a 
Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el 
Premi Odeón a l'artista estatal 2019 i l’esclat del 
recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc 
entre els noms de la música actual. 

Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un 
instint salvatge per caçar melodies i una 
capacitat admirable per connectar amb 
audiències joves, és una veu destacada de la 
seva generació.

Música

Preus: 25€

22 h

Preus: 24/26€ (nenes i nens fins a 12 anys: 16€)
Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

(nenes i nens fins a 12 anys: 16€)

Musical

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

17 h i 20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Selvatana
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Clown

Companyia
Pepa Plana
Si tu te’n vas

Estrena a les 
comarques de Tarragona

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

El Petit Príncep
d'Antoine de Saint-Exupéry

Pepa Plana presenta el nou 
espectacle amb ella com a pallassa 

augusta, Noël Olivé com a pallassa 
blanca i Lola González com a pallassa 

contra augusta. Ofereix l’escenari 
perfecte per als números clàssics de 

la tradició clown, concebuts en 
masculí, per reinterpretar-los ara 

amb ulls de dona.

Música, cançons, so de 360º i espectacular disseny 
audiovisual amb mappings, projeccions i animacions, 

que transporten l’espectador del desert a l’herba, 
passant per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el 

món del geògraf per reproduir tota la poesia, la 
fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un 

espectacle per a públics de totes les edats, dels 4 als 
100 anys, per compartir la visió d’una història 

imaginària amb els que ja la coneixen i l’estimen i, 
alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a 
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 

300.000 espectadors.
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Direcció: Pepa Plana i Nan Valenty

ENTRADES ONLINE
EXCLUSIVAMENT A
codetickets.com

Estrena Gira a Catalunya

Estrena a les comarques de Tarragona Estrena a les
comarques de Tarragona

Estrena a les
comarques de Tarragona



Pàg 8 - Dia 1Pàg 7 - Dia 31 Pàg 10 - Dia 2 Pàg 11 - Dia 3Pàg 9 - Dia 2

31
dilluns

gener’22
1

dimarts

febrer’22
2

dimecres

febrer’22
2

dimecres

febrer’22
3
dijous

febrer’22

20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Revetlla Jove

Hotel Cochambre 
+ Banda Neon

24 h

Preu: 60€ 
Preu llotja per a 6 persones: 100€

Glenn Miller Orchestra
+ Orquestra Maravella

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Ball de Gala

22.30 h

Preus: 24/26€
Amb Carnet Amics dels
teatres de Valls: 21/24€

Teatre · Flamenc
CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

El bon policia, de Santiago Rusiñol

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig
El bon policia, de Santiago Rusiñol

Quejío, de Salvador Távora
Estrena a les comarques de Tarragona

Távora Teatro Abierto,
Cooperativa Andaluza

Recentment nominada per als Premis Butaca que anualment atorga el 
públic, aquesta peça molt poc representada i que, en l’estrena al 
Romea de Barcelona el 1905, provocà un gran enrenou de crítica, 
tampoc no deixà indiferent al públic de l’època. 

117 anys després es presenta adaptada a dos actors, en un joc teatral 
que submergeix l’espectador en una afilada, delirant i desconeguda 
comèdia d’un dels grans mestres del patrimoni teatral.

Coproducció d’El Maldà, de Barcelona, i la Fundació Festes Decennals

Un espectacle estrenat ara fa 50 anys desafiant la 
dictadura en una gira que aleshores ja passà per 

Valls. 

Encara avui continua existint el que llavors 
denunciava Salvador Távora, el ja traspassat director 

de la companyia La Cuadra de Sevilla: misèria, 
injustícies i violència, despullades a través del cant i 

el ball flamenc fins que en queda el crit ronc, dolgut i 
tràgic, en una peça emblemàtica de les 
arts escèniques andaluses i universals 

que interpel·la l’espectador.

El veterà Ray McVay, convidat per Glenn Miller Productions de Nova 
York, lidera l’orquestra de la qual el gran mestre del swing n’estaria 

orgullós. 

La qualitat de la música dels 40 supera la prova del temps, actuant 
gratament i melòdicament sobre els anys. Comparteixen escenari 

amb la catalana Orquestra Maravella, amb 70 anys de trajectòria 
acabats de complir.

Els Cochambre, una batedora d’èxits, han 
revolucionat el món dels grups de versions 

i  esdevingut el número 1 d’aquestes 
formacions. Banda Neon desplega els 

himnes de tots els temps i els hits més 
actuals. 

Preu: 17€

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

La filla del mar
Musical

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION
22 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Roger Mas, Francesc Sans
i la Cobla Sant Jordi

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

d’Àngel Guimerà

Un dels drames més coneguts d’Àngel Guimerà es 
converteix en un musical, un espectacle 

multidisciplinari que combina text, cançons i 
moviment per explorar conceptes com la identitat i la 

diferència. 

El 1899, quan ja havia dut a escena els que avui són 
grans clàssics del teatre català com Maria Rosa o 

Terra baixa, Guimerà estrenà aquesta història d’una 
nena, única supervivent d’un naufragi en què moren 

els seus pares, que arriba a les platges d’un poble de 
la costa catalana. 

Una producció del Festival Grec’21
de Barcelona i de Focus

Preu: 25€

La Oreja de Van Gogh
+ Rozalén

22.30 h

Música

El singular repertori del cantautor solsoní es presenta en el 
25è any de trajectòria i acompanyat per una de les cobles 
més sòlides i de major projecció, en aquest cas amb una 
col·laboració d’excepció, el cornamusaire vallenc Francesc 
Sans, i amb un repertori que incorpora peces directament 
relacionades amb Valls. 

La sonoritat de la doble canya així com del metall ajustat, 
junt amb l’habitual acompanyament instrumental, les 
embolcallen en un diàleg emotiu que ha rebut els màxims 
elogis de critica i públic. 

VELA PRINCIPAL
ESTRELLA DAMM

Amb més de 20 anys de trajectòria i moltes 
cançons immortalitzades, els donostiarres de 
La Oreja de Van Gogh presenten el 8è àlbum 
d'estudi, que continua incrementant la xifra 
de 8 milions de discos venuts en la seva 
carrera. Un grup exquisit de pop adult, una 
referència clau del pop-rock estatal i un far 
de la història musical recent.

Rozalén acaba de rebre un Goya per la millor 
cançó original i el Premio Nacional de Músicas 
Actuales sent l’artista més jove que mai l’ha 
obtingut. En destaquen el compromís amb el 
feminisme, l'accessibilitat i la inclusió social, o 
l’activisme social amb la musicoteràpia amb 
malalts de Parkinson i amb col·lectius en risc 
d'exclusió, o la traducció de les lletres a la 
llengua de signes en els directes. Un viatge 
per temes vitalistes i ritmes llatinoamericans. 
 

Doblet únic 

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

19 h

Preus: 45€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 40€

Òpera · Estrena absoluta

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

La Pegatina
+ Macaco

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Dansa

La boda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

La flauta màgica, de Mozart

Estrena absoluta

Música

Coproducció: Adagi Dansa 
i Fundació Festes Decennals 
de Valls
Direcció: Mònica Cervantes

Direcció d’escena: Roger Padullés. Direcció musical: Xavier Pastrana
Amb David Alegret –tenor– com a Tamino, Marta Mathéu –soprano– com a 
Pamina, Toni Marsol –baríton– com a Papageno, Isabella Gaudí –soprano– 

com a Reina de la nit, Júlia Farrés –soprano– com a primera dama i 
Papagena, Anaïs Masllorenç –mezzosoprano– com a segona  dama, Tànit 

Bono –mezzosoprano– com a tercera dama, i Marc Pujol –baix baríton– com a 
Sarastro i Sprecher.

L’adaptació de l’òpera més popular del geni de Salzburg amb participació de 
cantants solistes que han interpretat els mateixos papers en prestigiosos 

escenaris com el Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el 
Festival de Peralada. Alhora, una producció genuïnament vallenca, amb la 

participació de totes les corals de Valls i de diversos actors i actrius locals.

Doblet protagonitzat pel mestissatge compromès i solidari 
de Macaco i la festa continua de La Pegatina. La fusió llatina 
pionera i referencial d’aquesta formació de Montcada i 
Reixac i la seva rumba frenètica s’expandeixen i creixen 
amb altres sonoritats, mantenint la identitat i energia marca 
de la casa. Macaco, referent internacional amb un directe 
espectacular, repassa cançons mítiques madurades al llarg 
de la seva carrera. Guardonat amb multitud de premis, pel 
mestissatge forjat a Barcelona en la dècada dels 2000 ha 
format part indissoluble de l'escena independent fins a 
assolir el reconeixement de crítica i públic, en un equilibri 
entre popularitat i credibilitat. Socialment compromès amb 
els nens malalts o l'ecologia, és un exemple de l'activisme. 

Aquesta peça de dansa contemporània 
s’inspira en la sarsuela “La Boda de Luis 
Alonso”, i converteix la clàssica 
picaresca d’amor en un espectacle en 
què els ballarins son autèntics canals 
d’expressió d’emocions com l’amor, la 
incertesa, els dubtes, el neguit, l’alegria, 
la convivència o la por. Interpretada per 
exalumnes que es troben desenvolupant 
la carrera professional a centres de 
formació d’Europa i els Estats Units.

Preus: 25€

Producció: Fundació Festes Decennals de Valls i Amics de la Música de Valls

ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Estrena a Catalunya

Estrena a les 
comarques de Tarragona
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febrer’22

20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Revetlla Jove

Hotel Cochambre 
+ Banda Neon

24 h

Preu: 60€ 
Preu llotja per a 6 persones: 100€

Glenn Miller Orchestra
+ Orquestra Maravella

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Ball de Gala

22.30 h

Preus: 24/26€
Amb Carnet Amics dels
teatres de Valls: 21/24€

Teatre · Flamenc
CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

El bon policia, de Santiago Rusiñol

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig
El bon policia, de Santiago Rusiñol

Quejío, de Salvador Távora
Estrena a les comarques de Tarragona

Távora Teatro Abierto,
Cooperativa Andaluza

Recentment nominada per als Premis Butaca que anualment atorga el 
públic, aquesta peça molt poc representada i que, en l’estrena al 
Romea de Barcelona el 1905, provocà un gran enrenou de crítica, 
tampoc no deixà indiferent al públic de l’època. 

117 anys després es presenta adaptada a dos actors, en un joc teatral 
que submergeix l’espectador en una afilada, delirant i desconeguda 
comèdia d’un dels grans mestres del patrimoni teatral.

Coproducció d’El Maldà, de Barcelona, i la Fundació Festes Decennals

Un espectacle estrenat ara fa 50 anys desafiant la 
dictadura en una gira que aleshores ja passà per 

Valls. 

Encara avui continua existint el que llavors 
denunciava Salvador Távora, el ja traspassat director 

de la companyia La Cuadra de Sevilla: misèria, 
injustícies i violència, despullades a través del cant i 

el ball flamenc fins que en queda el crit ronc, dolgut i 
tràgic, en una peça emblemàtica de les 
arts escèniques andaluses i universals 

que interpel·la l’espectador.

El veterà Ray McVay, convidat per Glenn Miller Productions de Nova 
York, lidera l’orquestra de la qual el gran mestre del swing n’estaria 

orgullós. 

La qualitat de la música dels 40 supera la prova del temps, actuant 
gratament i melòdicament sobre els anys. Comparteixen escenari 

amb la catalana Orquestra Maravella, amb 70 anys de trajectòria 
acabats de complir.

Els Cochambre, una batedora d’èxits, han 
revolucionat el món dels grups de versions 

i  esdevingut el número 1 d’aquestes 
formacions. Banda Neon desplega els 

himnes de tots els temps i els hits més 
actuals. 

Preu: 17€
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INCLÒS A
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La filla del mar
Musical

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION
22 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Roger Mas, Francesc Sans
i la Cobla Sant Jordi

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

d’Àngel Guimerà

Un dels drames més coneguts d’Àngel Guimerà es 
converteix en un musical, un espectacle 

multidisciplinari que combina text, cançons i 
moviment per explorar conceptes com la identitat i la 

diferència. 

El 1899, quan ja havia dut a escena els que avui són 
grans clàssics del teatre català com Maria Rosa o 
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nena, única supervivent d’un naufragi en què moren 
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Preu llotja per a 6 persones: 100€

Glenn Miller Orchestra
+ Orquestra Maravella

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Ball de Gala

22.30 h

Preus: 24/26€
Amb Carnet Amics dels
teatres de Valls: 21/24€

Teatre · Flamenc
CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

El bon policia, de Santiago Rusiñol

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig
El bon policia, de Santiago Rusiñol

Quejío, de Salvador Távora
Estrena a les comarques de Tarragona

Távora Teatro Abierto,
Cooperativa Andaluza

Recentment nominada per als Premis Butaca que anualment atorga el 
públic, aquesta peça molt poc representada i que, en l’estrena al 
Romea de Barcelona el 1905, provocà un gran enrenou de crítica, 
tampoc no deixà indiferent al públic de l’època. 

117 anys després es presenta adaptada a dos actors, en un joc teatral 
que submergeix l’espectador en una afilada, delirant i desconeguda 
comèdia d’un dels grans mestres del patrimoni teatral.

Coproducció d’El Maldà, de Barcelona, i la Fundació Festes Decennals

Un espectacle estrenat ara fa 50 anys desafiant la 
dictadura en una gira que aleshores ja passà per 

Valls. 

Encara avui continua existint el que llavors 
denunciava Salvador Távora, el ja traspassat director 

de la companyia La Cuadra de Sevilla: misèria, 
injustícies i violència, despullades a través del cant i 

el ball flamenc fins que en queda el crit ronc, dolgut i 
tràgic, en una peça emblemàtica de les 
arts escèniques andaluses i universals 

que interpel·la l’espectador.

El veterà Ray McVay, convidat per Glenn Miller Productions de Nova 
York, lidera l’orquestra de la qual el gran mestre del swing n’estaria 

orgullós. 

La qualitat de la música dels 40 supera la prova del temps, actuant 
gratament i melòdicament sobre els anys. Comparteixen escenari 

amb la catalana Orquestra Maravella, amb 70 anys de trajectòria 
acabats de complir.

Els Cochambre, una batedora d’èxits, han 
revolucionat el món dels grups de versions 

i  esdevingut el número 1 d’aquestes 
formacions. Banda Neon desplega els 

himnes de tots els temps i els hits més 
actuals. 

Preu: 17€

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

La filla del mar
Musical

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION
22 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Roger Mas, Francesc Sans
i la Cobla Sant Jordi

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

d’Àngel Guimerà

Un dels drames més coneguts d’Àngel Guimerà es 
converteix en un musical, un espectacle 

multidisciplinari que combina text, cançons i 
moviment per explorar conceptes com la identitat i la 

diferència. 

El 1899, quan ja havia dut a escena els que avui són 
grans clàssics del teatre català com Maria Rosa o 

Terra baixa, Guimerà estrenà aquesta història d’una 
nena, única supervivent d’un naufragi en què moren 

els seus pares, que arriba a les platges d’un poble de 
la costa catalana. 

Una producció del Festival Grec’21
de Barcelona i de Focus

Preu: 25€

La Oreja de Van Gogh
+ Rozalén

22.30 h

Música

El singular repertori del cantautor solsoní es presenta en el 
25è any de trajectòria i acompanyat per una de les cobles 
més sòlides i de major projecció, en aquest cas amb una 
col·laboració d’excepció, el cornamusaire vallenc Francesc 
Sans, i amb un repertori que incorpora peces directament 
relacionades amb Valls. 

La sonoritat de la doble canya així com del metall ajustat, 
junt amb l’habitual acompanyament instrumental, les 
embolcallen en un diàleg emotiu que ha rebut els màxims 
elogis de critica i públic. 

VELA PRINCIPAL
ESTRELLA DAMM

Amb més de 20 anys de trajectòria i moltes 
cançons immortalitzades, els donostiarres de 
La Oreja de Van Gogh presenten el 8è àlbum 
d'estudi, que continua incrementant la xifra 
de 8 milions de discos venuts en la seva 
carrera. Un grup exquisit de pop adult, una 
referència clau del pop-rock estatal i un far 
de la història musical recent.

Rozalén acaba de rebre un Goya per la millor 
cançó original i el Premio Nacional de Músicas 
Actuales sent l’artista més jove que mai l’ha 
obtingut. En destaquen el compromís amb el 
feminisme, l'accessibilitat i la inclusió social, o 
l’activisme social amb la musicoteràpia amb 
malalts de Parkinson i amb col·lectius en risc 
d'exclusió, o la traducció de les lletres a la 
llengua de signes en els directes. Un viatge 
per temes vitalistes i ritmes llatinoamericans. 
 

Doblet únic 

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

19 h

Preus: 45€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 40€

Òpera · Estrena absoluta

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

La Pegatina
+ Macaco

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Dansa

La boda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

La flauta màgica, de Mozart

Estrena absoluta

Música

Coproducció: Adagi Dansa 
i Fundació Festes Decennals 
de Valls
Direcció: Mònica Cervantes

Direcció d’escena: Roger Padullés. Direcció musical: Xavier Pastrana
Amb David Alegret –tenor– com a Tamino, Marta Mathéu –soprano– com a 
Pamina, Toni Marsol –baríton– com a Papageno, Isabella Gaudí –soprano– 

com a Reina de la nit, Júlia Farrés –soprano– com a primera dama i 
Papagena, Anaïs Masllorenç –mezzosoprano– com a segona  dama, Tànit 

Bono –mezzosoprano– com a tercera dama, i Marc Pujol –baix baríton– com a 
Sarastro i Sprecher.

L’adaptació de l’òpera més popular del geni de Salzburg amb participació de 
cantants solistes que han interpretat els mateixos papers en prestigiosos 

escenaris com el Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el 
Festival de Peralada. Alhora, una producció genuïnament vallenca, amb la 

participació de totes les corals de Valls i de diversos actors i actrius locals.

Doblet protagonitzat pel mestissatge compromès i solidari 
de Macaco i la festa continua de La Pegatina. La fusió llatina 
pionera i referencial d’aquesta formació de Montcada i 
Reixac i la seva rumba frenètica s’expandeixen i creixen 
amb altres sonoritats, mantenint la identitat i energia marca 
de la casa. Macaco, referent internacional amb un directe 
espectacular, repassa cançons mítiques madurades al llarg 
de la seva carrera. Guardonat amb multitud de premis, pel 
mestissatge forjat a Barcelona en la dècada dels 2000 ha 
format part indissoluble de l'escena independent fins a 
assolir el reconeixement de crítica i públic, en un equilibri 
entre popularitat i credibilitat. Socialment compromès amb 
els nens malalts o l'ecologia, és un exemple de l'activisme. 

Aquesta peça de dansa contemporània 
s’inspira en la sarsuela “La Boda de Luis 
Alonso”, i converteix la clàssica 
picaresca d’amor en un espectacle en 
què els ballarins son autèntics canals 
d’expressió d’emocions com l’amor, la 
incertesa, els dubtes, el neguit, l’alegria, 
la convivència o la por. Interpretada per 
exalumnes que es troben desenvolupant 
la carrera professional a centres de 
formació d’Europa i els Estats Units.

Preus: 25€

Producció: Fundació Festes Decennals de Valls i Amics de la Música de Valls

ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Estrena a Catalunya

Estrena a les 
comarques de Tarragona
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febrer’22

20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Revetlla Jove

Hotel Cochambre 
+ Banda Neon

24 h

Preu: 60€ 
Preu llotja per a 6 persones: 100€

Glenn Miller Orchestra
+ Orquestra Maravella

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Ball de Gala

22.30 h

Preus: 24/26€
Amb Carnet Amics dels
teatres de Valls: 21/24€

Teatre · Flamenc
CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

El bon policia, de Santiago Rusiñol

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Ricard Farré i Arnau Puig
El bon policia, de Santiago Rusiñol

Quejío, de Salvador Távora
Estrena a les comarques de Tarragona

Távora Teatro Abierto,
Cooperativa Andaluza

Recentment nominada per als Premis Butaca que anualment atorga el 
públic, aquesta peça molt poc representada i que, en l’estrena al 
Romea de Barcelona el 1905, provocà un gran enrenou de crítica, 
tampoc no deixà indiferent al públic de l’època. 

117 anys després es presenta adaptada a dos actors, en un joc teatral 
que submergeix l’espectador en una afilada, delirant i desconeguda 
comèdia d’un dels grans mestres del patrimoni teatral.

Coproducció d’El Maldà, de Barcelona, i la Fundació Festes Decennals

Un espectacle estrenat ara fa 50 anys desafiant la 
dictadura en una gira que aleshores ja passà per 

Valls. 

Encara avui continua existint el que llavors 
denunciava Salvador Távora, el ja traspassat director 

de la companyia La Cuadra de Sevilla: misèria, 
injustícies i violència, despullades a través del cant i 

el ball flamenc fins que en queda el crit ronc, dolgut i 
tràgic, en una peça emblemàtica de les 
arts escèniques andaluses i universals 

que interpel·la l’espectador.

El veterà Ray McVay, convidat per Glenn Miller Productions de Nova 
York, lidera l’orquestra de la qual el gran mestre del swing n’estaria 

orgullós. 

La qualitat de la música dels 40 supera la prova del temps, actuant 
gratament i melòdicament sobre els anys. Comparteixen escenari 

amb la catalana Orquestra Maravella, amb 70 anys de trajectòria 
acabats de complir.

Els Cochambre, una batedora d’èxits, han 
revolucionat el món dels grups de versions 

i  esdevingut el número 1 d’aquestes 
formacions. Banda Neon desplega els 

himnes de tots els temps i els hits més 
actuals. 

Preu: 17€

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

La filla del mar
Musical

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION
22 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Roger Mas, Francesc Sans
i la Cobla Sant Jordi

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

d’Àngel Guimerà

Un dels drames més coneguts d’Àngel Guimerà es 
converteix en un musical, un espectacle 

multidisciplinari que combina text, cançons i 
moviment per explorar conceptes com la identitat i la 

diferència. 

El 1899, quan ja havia dut a escena els que avui són 
grans clàssics del teatre català com Maria Rosa o 

Terra baixa, Guimerà estrenà aquesta història d’una 
nena, única supervivent d’un naufragi en què moren 

els seus pares, que arriba a les platges d’un poble de 
la costa catalana. 

Una producció del Festival Grec’21
de Barcelona i de Focus

Preu: 25€

La Oreja de Van Gogh
+ Rozalén

22.30 h

Música

El singular repertori del cantautor solsoní es presenta en el 
25è any de trajectòria i acompanyat per una de les cobles 
més sòlides i de major projecció, en aquest cas amb una 
col·laboració d’excepció, el cornamusaire vallenc Francesc 
Sans, i amb un repertori que incorpora peces directament 
relacionades amb Valls. 

La sonoritat de la doble canya així com del metall ajustat, 
junt amb l’habitual acompanyament instrumental, les 
embolcallen en un diàleg emotiu que ha rebut els màxims 
elogis de critica i públic. 

VELA PRINCIPAL
ESTRELLA DAMM

Amb més de 20 anys de trajectòria i moltes 
cançons immortalitzades, els donostiarres de 
La Oreja de Van Gogh presenten el 8è àlbum 
d'estudi, que continua incrementant la xifra 
de 8 milions de discos venuts en la seva 
carrera. Un grup exquisit de pop adult, una 
referència clau del pop-rock estatal i un far 
de la història musical recent.

Rozalén acaba de rebre un Goya per la millor 
cançó original i el Premio Nacional de Músicas 
Actuales sent l’artista més jove que mai l’ha 
obtingut. En destaquen el compromís amb el 
feminisme, l'accessibilitat i la inclusió social, o 
l’activisme social amb la musicoteràpia amb 
malalts de Parkinson i amb col·lectius en risc 
d'exclusió, o la traducció de les lletres a la 
llengua de signes en els directes. Un viatge 
per temes vitalistes i ritmes llatinoamericans. 
 

Doblet únic 

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

19 h

Preus: 45€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 40€

Òpera · Estrena absoluta

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21 h

La Pegatina
+ Macaco

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Dansa

La boda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

La flauta màgica, de Mozart

Estrena absoluta

Música

Coproducció: Adagi Dansa 
i Fundació Festes Decennals 
de Valls
Direcció: Mònica Cervantes

Direcció d’escena: Roger Padullés. Direcció musical: Xavier Pastrana
Amb David Alegret –tenor– com a Tamino, Marta Mathéu –soprano– com a 
Pamina, Toni Marsol –baríton– com a Papageno, Isabella Gaudí –soprano– 

com a Reina de la nit, Júlia Farrés –soprano– com a primera dama i 
Papagena, Anaïs Masllorenç –mezzosoprano– com a segona  dama, Tànit 

Bono –mezzosoprano– com a tercera dama, i Marc Pujol –baix baríton– com a 
Sarastro i Sprecher.

L’adaptació de l’òpera més popular del geni de Salzburg amb participació de 
cantants solistes que han interpretat els mateixos papers en prestigiosos 

escenaris com el Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Real de Madrid o el 
Festival de Peralada. Alhora, una producció genuïnament vallenca, amb la 

participació de totes les corals de Valls i de diversos actors i actrius locals.

Doblet protagonitzat pel mestissatge compromès i solidari 
de Macaco i la festa continua de La Pegatina. La fusió llatina 
pionera i referencial d’aquesta formació de Montcada i 
Reixac i la seva rumba frenètica s’expandeixen i creixen 
amb altres sonoritats, mantenint la identitat i energia marca 
de la casa. Macaco, referent internacional amb un directe 
espectacular, repassa cançons mítiques madurades al llarg 
de la seva carrera. Guardonat amb multitud de premis, pel 
mestissatge forjat a Barcelona en la dècada dels 2000 ha 
format part indissoluble de l'escena independent fins a 
assolir el reconeixement de crítica i públic, en un equilibri 
entre popularitat i credibilitat. Socialment compromès amb 
els nens malalts o l'ecologia, és un exemple de l'activisme. 

Aquesta peça de dansa contemporània 
s’inspira en la sarsuela “La Boda de Luis 
Alonso”, i converteix la clàssica 
picaresca d’amor en un espectacle en 
què els ballarins son autèntics canals 
d’expressió d’emocions com l’amor, la 
incertesa, els dubtes, el neguit, l’alegria, 
la convivència o la por. Interpretada per 
exalumnes que es troben desenvolupant 
la carrera professional a centres de 
formació d’Europa i els Estats Units.

Preus: 25€

Producció: Fundació Festes Decennals de Valls i Amics de la Música de Valls

ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Estrena a Catalunya

Estrena a les 
comarques de Tarragona

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA
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28
divendres

gener’22
30

diumenge

gener’22
4
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febrer’22
29

dissabte

gener’22
5

dissabte

febrer’22

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

María Bayo
Lírica · Teatre

Divina Cleopatra
Estrena a les comarques de Tarragona

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21.30 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra La Principal de la Bisbal
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Don Patricio

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 24 h
Música

Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una 
trajectòria curta però intensa, el canari ha explotat amb 

temes com “Contando lunares” –la cançó més escoltada a 
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de 
tí”, que sonen amb força en l’escena del trap i les músiques 

urbanes.  

Les Decennals es sumen a festivals on ha estat protagonista 
com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca 

Cola Music Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika 
Festival o Madrid Salvaje.

La soprano navarresa, amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans 
coliseus lírics, ara aborda un viatge alhora líric, musical i teatral per conèixer 

l'última reina de l'imperi egipci amb un repertori que comença amb la Cleopatra 
de Handel, per endinsar-se per terrenys més exòtics, amb l'inusual 

acompanyament de l'acordió, sense renunciar als oripells del Hollywood 
clàssic.

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

Los Vivancos
Dansa · Flamenc

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Metropol
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Rosario

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Música

Mariona Escoda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Tal com havia de ser
Estrena absoluta

Live
Estrena a Catalunya

Te lo digo todo
y no te digo na

Música

La jove promesa vallenca lliga les 
Decennals amb la presentació del seu 
primer EP, titulat Tal com havia de ser. 

Una ocasió esplèndida per deixar-se 
seduir per una de les veus suggeridores 

de l’escena actual.

Renovada, madura i esprement a fons la 
irresistible barreja de rumba, flamenc, 
reggae, balades i pop que ella mateixa 
batejà com a gypsy-funky, la filla petita de 
La Faraona i el Pescaílla, quasi 30 anys 
després del seu debut, presenta el primer 
disc en 5 anys, cuinat amb eines 
rabiosament modernes. Cançons que 
advoquen per la comprensió i la solidaritat 
en temps de crisi, en un disc fresc, vibrant i 
carregadíssim d’energia encomanadissa.

Darrer espectacle d’aquests germans amb 
el segell inconfusible de  l'espectacularitat 
que reuneix el millor de les seves darreres 
tres creacions coreogràfiques triomfadores 
arreu del planeta: 7 Hermanos, Aeternum i 
Nacidos para bailar. Una elaborada i 
cuidada estructura escenogràfica en un 
muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions 
musicals en directe, un vestuari d'alt 
disseny i una elaborada producció. La unió 
de l’art i els efectes espectaculars per 
combinar flamenc, rock i grans clàssics.

21 h

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€

Dansa · Música · Llum
CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

18 h i 21 h

Currents
Mayumana (Israel)

Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem, ara aquest espectacle 
vibrant desembarca a les festes de la llum de Valls. 

Inspirat en la disputa històrica mantinguda pels dos empresaris i 
inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i Nikola 
Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més 

imaginatius i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons 
electrònics, la percussió i la dansa reblen una trajectòria 

internacional de 26 anys. 

Estrena a les comarques de Tarragona

18 hTEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Musical familiar

El Gran 
Llibre Màgic

Preus: 14€ / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€

Amb la vallenca Cristina Murillo
Producció: Companyia T-Gràcia

Una història d’humor, música i màgia, en 
què dos xarlatans s’embarquen en la 
missió de descobrir què hi ha darrere del 
malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, 
que cada cop que esternuda canvia el 
final de tots els contes. 

És un llibre gegant que es mou, parla i es 
desplega per convertir-se en escenari de 
les millors històries infantils: la Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, el pirata 
Barba Negra o el Comte Dràcula. Un gran 
desplegament creat pels escenògrafs del 
musical “La Bella y la Bestia”.

Música

Preu: 25€

Oques Grasses

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 19 h

Gira 10 anys
El 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d'estudi i 
multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el 
10è aniversari. Una gira de 10 concerts a Catalunya i que acabarà el 
gener del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert de fi 
de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes. Cançons 
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i 
acurada, i amb unes lletres esdevingudes himnes atemporals.

21 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Montgrins
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Beret
Prisma

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Mar Ulldemolins i David Verdaguer

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

Començar, de David Eldridge
Estrena a les comarques de Tarragona

La comèdia romàntica de la temporada  amb la participació de la 
vallenca Mar Ulldemolins. La festa que la Laura ha fet per estrenar pis 
s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els 
dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li 
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i 
està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant 
de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien 
anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar a veure’s, o ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de començar?
Producció: La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba aquest 
sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes 
com Pablo Alborán o Morat que han col·laborat 
amb ell. 

Amb milers de reproduccions en plataformes 
digitals, 300 milions de visualitzacions a 
Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el 
Premi Odeón a l'artista estatal 2019 i l’esclat del 
recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc 
entre els noms de la música actual. 

Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un 
instint salvatge per caçar melodies i una 
capacitat admirable per connectar amb 
audiències joves, és una veu destacada de la 
seva generació.

Música

Preus: 25€

22 h

Preus: 24/26€ (nenes i nens fins a 12 anys: 16€)
Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

(nenes i nens fins a 12 anys: 16€)

Musical

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

17 h i 20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Selvatana
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Clown

Companyia
Pepa Plana
Si tu te’n vas

Estrena a les 
comarques de Tarragona

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

El Petit Príncep
d'Antoine de Saint-Exupéry

Pepa Plana presenta el nou 
espectacle amb ella com a pallassa 

augusta, Noël Olivé com a pallassa 
blanca i Lola González com a pallassa 

contra augusta. Ofereix l’escenari 
perfecte per als números clàssics de 

la tradició clown, concebuts en 
masculí, per reinterpretar-los ara 

amb ulls de dona.

Música, cançons, so de 360º i espectacular disseny 
audiovisual amb mappings, projeccions i animacions, 

que transporten l’espectador del desert a l’herba, 
passant per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el 

món del geògraf per reproduir tota la poesia, la 
fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un 

espectacle per a públics de totes les edats, dels 4 als 
100 anys, per compartir la visió d’una història 

imaginària amb els que ja la coneixen i l’estimen i, 
alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a 
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 

300.000 espectadors.
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Direcció: Pepa Plana i Nan Valenty

ENTRADES ONLINE
EXCLUSIVAMENT A
codetickets.com

Estrena Gira a Catalunya

Estrena a les comarques de Tarragona Estrena a les
comarques de Tarragona

Estrena a les
comarques de Tarragona



Pàg 13 - Dia 30Pàg 12 - Dia 4 Pàg 5 - Dia 28 Pàg 6 - Dia 29Pàg 14 - Dia 5

28
divendres

gener’22
30

diumenge

gener’22
4

divendres

febrer’22
29

dissabte

gener’22
5

dissabte

febrer’22

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

María Bayo
Lírica · Teatre

Divina Cleopatra
Estrena a les comarques de Tarragona

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION 21.30 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra La Principal de la Bisbal
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Don Patricio

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 24 h
Música

Un dels artistes més sol·licitats del moment. Amb una 
trajectòria curta però intensa, el canari ha explotat amb 

temes com “Contando lunares” –la cançó més escoltada a 
Spotify a tot l’estat el 2019–, “Lola Bunny” o “Enchochado de 
tí”, que sonen amb força en l’escena del trap i les músiques 

urbanes.  

Les Decennals es sumen a festivals on ha estat protagonista 
com Arenal Sound, Cabo de Plata, Share Barcelona, Coca 

Cola Music Experience, Starlite de Marbella, Riverland, Holika 
Festival o Madrid Salvaje.

La soprano navarresa, amb més de 30 anys d’èxits internacionals en grans 
coliseus lírics, ara aborda un viatge alhora líric, musical i teatral per conèixer 

l'última reina de l'imperi egipci amb un repertori que comença amb la Cleopatra 
de Handel, per endinsar-se per terrenys més exòtics, amb l'inusual 

acompanyament de l'acordió, sense renunciar als oripells del Hollywood 
clàssic.

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

PER ALS BALLS
D’ORQUESTRA

22 h

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

Los Vivancos
Dansa · Flamenc

CENTRE CULTURAL-LEAR CORPORATION

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Metropol
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Preu: 25€

Rosario

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 23 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Música

Mariona Escoda

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Tal com havia de ser
Estrena absoluta

Live
Estrena a Catalunya

Te lo digo todo
y no te digo na

Música

La jove promesa vallenca lliga les 
Decennals amb la presentació del seu 
primer EP, titulat Tal com havia de ser. 

Una ocasió esplèndida per deixar-se 
seduir per una de les veus suggeridores 

de l’escena actual.

Renovada, madura i esprement a fons la 
irresistible barreja de rumba, flamenc, 
reggae, balades i pop que ella mateixa 
batejà com a gypsy-funky, la filla petita de 
La Faraona i el Pescaílla, quasi 30 anys 
després del seu debut, presenta el primer 
disc en 5 anys, cuinat amb eines 
rabiosament modernes. Cançons que 
advoquen per la comprensió i la solidaritat 
en temps de crisi, en un disc fresc, vibrant i 
carregadíssim d’energia encomanadissa.

Darrer espectacle d’aquests germans amb 
el segell inconfusible de  l'espectacularitat 
que reuneix el millor de les seves darreres 
tres creacions coreogràfiques triomfadores 
arreu del planeta: 7 Hermanos, Aeternum i 
Nacidos para bailar. Una elaborada i 
cuidada estructura escenogràfica en un 
muntatge enèrgic i explosiu, interpretacions 
musicals en directe, un vestuari d'alt 
disseny i una elaborada producció. La unió 
de l’art i els efectes espectaculars per 
combinar flamenc, rock i grans clàssics.

21 h

INCLÒS A
L’ABONAMENT

D’ESPECTACLES 
TEATRALS
I DANSA

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Preus: 24/26€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls i Carnet Jove: 21/24€

Dansa · Música · Llum
CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

18 h i 21 h

Currents
Mayumana (Israel)

Creat per al Festival de la Llum de Jerusalem, ara aquest espectacle 
vibrant desembarca a les festes de la llum de Valls. 

Inspirat en la disputa històrica mantinguda pels dos empresaris i 
inventors Thomas Alva Edison –creador del corrent continu– i Nikola 
Tesla –del corrent altern, que s'utilitza fins avui–, els mappings més 

imaginatius i sorprenents fruit de la creativitat del vídeo art, els sons 
electrònics, la percussió i la dansa reblen una trajectòria 

internacional de 26 anys. 

Estrena a les comarques de Tarragona

18 hTEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Musical familiar

El Gran 
Llibre Màgic

Preus: 14€ / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€

Amb la vallenca Cristina Murillo
Producció: Companyia T-Gràcia

Una història d’humor, música i màgia, en 
què dos xarlatans s’embarquen en la 
missió de descobrir què hi ha darrere del 
malefici que afecta el Gran Llibre Màgic, 
que cada cop que esternuda canvia el 
final de tots els contes. 

És un llibre gegant que es mou, parla i es 
desplega per convertir-se en escenari de 
les millors històries infantils: la Caputxeta 
vermella, el gat amb botes, el pirata 
Barba Negra o el Comte Dràcula. Un gran 
desplegament creat pels escenògrafs del 
musical “La Bella y la Bestia”.

Música

Preu: 25€

Oques Grasses

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 19 h

Gira 10 anys
El 2022 estan de celebració. Després de 5 exitosos discos d'estudi i 
multitudinaris concerts en directe, tornen als escenaris per festejar el 
10è aniversari. Una gira de 10 concerts a Catalunya i que acabarà el 
gener del 2023 al Palau Sant Jordi de Barcelona amb el concert de fi 
de gira "La gent que estimo" amb 17.000 entrades venudes. Cançons 
corejades arreu amb una producció musical singular, moderna i 
acurada, i amb unes lletres esdevingudes himnes atemporals.

21 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Montgrins
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

Beret
Prisma

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 22 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Teatre · Comèdia

Mar Ulldemolins i David Verdaguer

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

Començar, de David Eldridge
Estrena a les comarques de Tarragona

La comèdia romàntica de la temporada  amb la participació de la 
vallenca Mar Ulldemolins. La festa que la Laura ha fet per estrenar pis 
s'ha acabat, però queda un últim convidat, el Dani. No es coneixen. Els 
dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li 
agrada i no té família propera. Ell, una d'administratiu que detesta, i 
està divorciat. 
Dues persones intel·ligents i divertides, a punt de decidir, l’una davant 
de l’altra. Semblen a quilòmetres lluny. Els dos estan sols. Podrien 
anar-se'n al llit aquesta nit i no tornar a veure’s, o ni tan sols això. O 
potser tot està a punt de començar?
Producció: La Villarroel, Barcelona. Direcció: Pau Carrió

Poc després de passar pel WiZink de Madrid i el 
Palau Sant Jordi de Barcelona, arriba aquest 
sevillà que ha despertat l’atenció d’artistes 
com Pablo Alborán o Morat que han col·laborat 
amb ell. 

Amb milers de reproduccions en plataformes 
digitals, 300 milions de visualitzacions a 
Youtube de “Lo Siento”, reconeixements com el 
Premi Odeón a l'artista estatal 2019 i l’esclat del 
recent tema “Porfa no te vayas”, s’ha fet un lloc 
entre els noms de la música actual. 

Amb una fórmula imbatible de pop i reggae, un 
instint salvatge per caçar melodies i una 
capacitat admirable per connectar amb 
audiències joves, és una veu destacada de la 
seva generació.

Música

Preus: 25€

22 h

Preus: 24/26€ (nenes i nens fins a 12 anys: 16€)
Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 21/24€

(nenes i nens fins a 12 anys: 16€)

Musical

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

17 h i 20 h

PAVELLÓ XAVI TONDO-ALECOSA
Ball

Orquestra Selvatana
Preu: 14€ / Llotja per a 6 persones: 34€

23.30 h

TEATRE PRINCIPAL-PORT DE TARRAGONA
Clown

Companyia
Pepa Plana
Si tu te’n vas

Estrena a les 
comarques de Tarragona

Preus: 21€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 19€

El Petit Príncep
d'Antoine de Saint-Exupéry

Pepa Plana presenta el nou 
espectacle amb ella com a pallassa 

augusta, Noël Olivé com a pallassa 
blanca i Lola González com a pallassa 

contra augusta. Ofereix l’escenari 
perfecte per als números clàssics de 

la tradició clown, concebuts en 
masculí, per reinterpretar-los ara 

amb ulls de dona.

Música, cançons, so de 360º i espectacular disseny 
audiovisual amb mappings, projeccions i animacions, 

que transporten l’espectador del desert a l’herba, 
passant per l’asteroide B 612, el planeta del rei o el 

món del geògraf per reproduir tota la poesia, la 
fantasia i l’encant d’aquest meravellós conte. Un 

espectacle per a públics de totes les edats, dels 4 als 
100 anys, per compartir la visió d’una història 

imaginària amb els que ja la coneixen i l’estimen i, 
alhora, una oportunitat per als que no n’han sentit a 
parlar mai. 8ª temporada amb més de 400 funcions i 

300.000 espectadors.
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Direcció: Pepa Plana i Nan Valenty

ENTRADES ONLINE
EXCLUSIVAMENT A
codetickets.com

Estrena Gira a Catalunya

Estrena a les comarques de Tarragona Estrena a les
comarques de Tarragona

Estrena a les
comarques de Tarragona



5
dissabte

febrer’22

Concert de rock i pop dels Països Catalans

Preus: 25€

10 de les Decennals

VELA PRINCIPAL-ESTRELLA DAMM 16 h

Una síntesi de l’escena musical en català amb deu 
artistes, que difícilment es veuen junts en un únic espai, 
entre els que sonen amb més força al nostre país: els 
festius i penedesencs Buhos votats com el millor artista 
2021 pel públic de la revista Enderrock, el pop ballable i 
juganer d’Els Amics de les Arts que acumulen grans 
himnes com “Jean Luc” o “Lousiana”, els incombustibles 
de Constantí Els Pets en les seves quartes Decennals, la 
frescor d’Itaca Band amb la participació del bateria 
vallenc Jordi Busquets, el nou disc i gira del músic i 
pianista sanfeliuenc Joan Dausà, el risc i la 
contemporaneïtat dels magistrals barcelonins Manel, el 
veterà i proper tot terreny Miquel del Roig, la veu preciosa 
de la vallenca Maria Jacobs en un format clarament 
elèctric, la veu creixent de la personalíssima, fresca i 
natural Suu, i els explosius valencians Zoo amb hip hop 
farcit de beats electrònics i lletres corrosives. 
Temes de sempre i cançons noves per ballar i 
emocionar-nos en un directe potent i revitalitzant 
resultat de la incontinència creativa del nostre país.

Per Nadal 
regala 

Decennals

Sorprèn els amics i la família amb un regal 
únic i exclusiu.
Del 28 de gener al 6 de febrer, a Valls tindrem els 
millors espectacles de teatre, dansa, 
música i balls de tot el país.
Aprofita aquesta oportunitat, anticipa't i 
compra les entrades i els abonaments.

Per Nadal, a Valls, regala Decennals

INCLÒS A
L’ABONAMENT

DE MÚSICA

Buhos, Els Amics de les Arts, 
Els Pets, Itaca Band, Joan Dausà, 
Manel, Maria Jacobs, Miquel del 
Roig, Suu i Zoo (per ordre alfabètic)



Entrades i abonaments

Canals de venda

Calendari de venda
ABONAMENTS I ENTRADES SOLTES D’ESPECTACLES QUE ESTAN FORA D’ABONAMENT 

Del dimecres 1 de desembre (10 h) al dilluns 13 de desembre

TOTES LES ENTRADES SOLTES I ABONAMENTS
Des del dimarts 14 de desembre (10 h)

6
diumenge

febrer’22

19 h

Musical familiar

CENTRE CULTURAL
LEAR CORPORATION

12 h

TEATRE PRINCIPAL
PORT DE TARRAGONA
Música

Medir Bonachi 
i Gerard Marsal

Preus: 18€ / Amb Carnet Amics dels Teatres de Valls: 15€

Dagoll Dagom
Bye bye monstre

Amb les cançons de Dàmaris Gelabert

Música electrònica i piano per a una proposta 
neoclàssica amb noves composicions i algunes 
peces del seu últim disc “Homaro, humanitat en 
esperanto”. 

Un espai sonor contemporani, amb un estil de 
música obert a diferents perfils d’espectadors, que 
aporta reflexió i acompanyament, gaudi, calma i 
profunditat. 

Influenciada per artistes nòrdics com Arvo Pärt, la 
proposta reformula treballs anteriors combinant 
instruments acústics i melodies electròniques.

Preus: 14€ (nenes i nens fins a 12 anys) / 16€ (+ grans de 12) / Amb Carnet Amics 
dels Teatres de Valls: 12€ (nenes i nens fins a 12 anys) / 14€ (+ grans de 12)

El primer espectacle de Dagoll Dagom pensat, especialment, per a 
famílies. Inspirat en l'etapa de confinament, posa en valor tot allò 

positiu que hem aconseguit, despertant la imaginació i recuperant 
la diversió de compartir emocions en viu i en directe. 

Cantarem, ballarem i farem fora al Monstre junts! Un musical amb 
dramatúrgia de Marc Artigau, Anna Rosa Cisquella i David Pintó, 

amb música original de Dàmaris Gelabert, coreografia de Lluc 
Fruitós (Brodas Bros), il·lustracions de Lyona i dirigit per Anna Rosa 

Cisquella.

Presencial
Taquilles centrals al Teatre Principal
Del dimecres 1 de desembre de 2021 al diumenge 6 de febrer 
De 10 a 14 h i de 16 a 20 h (de dilluns a dissabte, excepte festius)
Els dies de celebració de les Decennals (del 28 de gener al 6 de 
febrer) també s’obre els festius.

Atenció telefònica: Tel. 977 636 003 
Incidències tècniques: Tel. 938 825 248 

· Compra màxima de 5 abonaments per espai i 5 entrades per espectacle.
· Els abonaments són unipersonals i intransferibles.
· Al preu d’abonaments i entrades cal sumar les despeses de gestió.
· Les nenes i nens menors de 2 anys no paguen entrada sempre que no ocupin butaca.
· Recomanem preferentment l'adquisició d'abonaments i entrades pels canals online, d'acord amb les 
mesures de prevenció de la Covid, i per a una major agilitat i rapidesa en la compra. La venda pels 
canals web i presencial comparteixen una única plataforma integrada de venda simultània. 

Notes de venda

Els espectacles programats al Centre Cultural i al Teatre 
Principal, així com els balls d'orquestra del Pavelló Xavi Tondo, 
compten amb la Promo 3, que permet obtenir entrades a 3 € per 
a les persones aturades, situació que s'ha d'acreditar a les 
taquilles centrals. 

PROMO

3

Online 24 h
Accedint a Codetickets Decennals.
S’hi accedeix a través del QR adjunt o de l’adreça web: 
https://entradas.codetickets.com/entradas/decennals-valls

Promo 3Estrena a les comarques 
de Tarragona
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DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Per a 4 segons concerts

60€
(estalvia’t 32 €)
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Per Nadal regala Decennals
Tria el teu abonament

ABONAMENT
PER ALS

BALLS D’ORQUESTRA
Per als 4 balls

45€
(estalvia’t 11€)

ABONAMENT 
D’ESPECTACLES

TEATRALS I DANSA
AL CENTRE CULTURAL

Per a 4 representacions

75€
(estalvia’t entre

19 i 9€)

Per unes Decennals segures
Mesures de protecció

· En la Vela Principal-Estrella Damm i en el Pavelló Xavi 
Tondo-Alecosa, l’accés estarà condicionat a la presentació QR 
del Certificat Covid Digital de la Unió Europea (de vacunació, 
recuperació o prova negativa) disponible per a descàrrega a 
l'APP La meva Salut. La identitat del titular serà comprovada 
mitjançant la presentació del DNI.

· Ús obligatori de mascareta en totes les activitats presencials.
· Neteja de mans amb gel hidroalcohòlic abans d'accedir als 
recintes.

· Respectem les distàncies de seguretat en tot moment.
· Prioritzem l'adquisició online d'abonaments i entrades, així com 
la seva presentació en dispositius mòbils.

· Aconsellem l'arribada als espais amb suficient antelació per a 
uns accessos esglaonats.

· Seguim les indicacions del personal de control d'accés i 
d'atenció al públic.

 Els menors de 16 anys hauran d'assistir acompanyats del seu pare, mare o tutor legal. 
Es podrà autoritzar un altre adult responsable com a acompanyant, presentant la 
documentació acreditativa disponible a www.decennalsvalls.cat.

Les informacions i activitats compreses en aquest programa queden supeditades en tot moment al 
compliment de la normativa vigent en matèria sanitària i a les modificacions que puguin derivar-se'n

· Els espectacles escènics del Teatre Principal-Port de 
Tarragona i Centre Cultural-Lear Corporation disposen 
d'entrades específiques reservades per a persones amb 
diversitat funcional.
· En el cas de la Vela Principal-Estrella Damm l'accés es 
realitzarà mitjançant entrades de caràcter general. L'interior 
del recinte comptarà amb un espai reservat per a aquests 
espectadors/es.

Diversitat funcional



Festes Decennals
de la Mare de Déu de la Candela
Ciutat de Valls
www.decennalsvalls.cat ― #decennalsvalls ― @decennalsvalls

Intangible
Cultural
Heritage

28.01.22 
    06.02.22

ABONAMENTS 
DE MÚSICA

Per a 7 concerts

85€
(estalvia’t 82 €)

Per a 4 primers concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Per a 4 segons concerts

60€
(estalvia’t 32 €)

Tria el teu abonament

ABONAMENT
PER ALS

BALLS D’ORQUESTRA
Per als 4 balls

45€
(estalvia’t 11€)

ABONAMENT 
D’ESPECTACLES

TEATRALS I DANSA
AL CENTRE CULTURAL

Per a 4 representacions

75€
(estalvia’t entre

19 i 9€)

Per Nadal regala Decennals

PATROCINADOR
PAVELLÓ XAVI TONDO

Passeig Josep Tarradellas
El Fornàs

PATROCINADOR
TEATRE PRINCIPAL

Carrer Jaume Huguet

PATROCINADOR
CENTRE CULTURAL

Plaça Francesc Layret

PATROCINADOR
VELA PRINCIPAL

El Fornàs




