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Activitats de petit format

<<<<<<<<<<<<<<<<

<<<<<<<<
Una manera diferent de
gaudir l’Institut d’Estudis
Vallencs!
A La PARRA, tots els
dimecres de maig, juny,
juliol i setembre hi
trobaràs un espai que
no entén de límits pel que
fa a propostes: musicals,
teatrals, de lletraferits,
culturals, naturalistes,
cinematogràfiques,
històriques, per a petits,
per a grans...
Véns a fer Parra amb
nosaltres?...
A les 8 a Sant Roc !
Ull als horaris especials.

MAIG

(a les 8 del vespre)
Estrenem La Parra!
Vint anys cantant
Josep Maria de Sagarra

Enguany es compleixen 120
anys del naixement d’aquest
escriptor vinculat a Valls, i per
a commemorar l’efemèride,
inaugurarem el nou cicle de
La Parra amb una sessió
acústica del cantautor
Toni Subirana, que ha
musicat bona part dels
seus poemes.
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Dimecres

<<<<<

MAIG

Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 8 del vespre)

Màgia al pati
Es diu que el nom més
precís és il·lusionisme,
tot i que el més popular
és màgia... A la Parra
el que tenim clar és que
el bon humor i els presti digiti
(dits àgils) del Mag Jordi
tornaran a sorprendre’ns i
a fer-nos passar una bona
estona. Potser aquesta
vegada farà aparèixer un
conill del barret...

Dimecres

(a les 6 de la tarda)
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“En Tom i la volta al món
amb trompeta”
Petits de casa!!
Us proposem un viatge
amb en Tom i la seva
trompeta per molts i molts
països i conèixer la música
que en aquests llocs tan
meravellosos, s’hi pot
escoltar. Els vostres companys
de viatge seran el
Carles Herruz i el
Joan Enric Bonastre.
No hi falteu!!!
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MAIG

<<<<<

MAIG
28 Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 6 de la tarda)

Lliurament del 26è Premi
de Natura
Ja ha passat un any!!!
De nou, escoles i instituts,
alumnes, mestres,
companys...
ens trobarem al Pati de
Sant Roc per celebrar,
tots plegats, el
26è lliurament dels premis
de Natura,aplaudir els
guanyadors i berenar
un bon tros de coca
amb xocolata!!

JUNY

Dimecres

(a les 8 del vespre)
Corrige les habitudes
pour le rire

Tarda de lectura
dramatitzada amb els
alumnes del grup de teatre
de l’Institut Serra de Miramar.
Una dramatúrgia que ha
estat creada pels mateixos
alumnes a partir de quatre
farses de Molière sota
la direcció de
Francina Fernández.
Tot un clàssic renovat!
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JUNY

Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 8 del vespre)

El camí més llarg
Vuit dones, un mateix
espai. Els móns d’on venen
no són perfectes i elles
no són considerades dones
convencionals. Sota la
imatge del caminar i construir
camins, els personatges
lluiten, s’emocionen i es
revelen a través dels seus
cossos encara vius i joves
amb la il·lusió de trobar el
seu propi espai... Espectacle
de teatre físic de creació
col·lectiva, dirigit per
Elisenda Nadal.

Dimecres

(a les 8 del vespre)
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Tot presentant bValls de
lletres 18
bValls de lletres aprofita
La Parra per a presentar un
nou número d’aquesta
revista de llengua i literatura,
participada per plomes
interessants, creatives, amb
ganes d’explicar històries i
amb un puntet d’ironia
(o de crònica de la realitat...)
Amb aquest arribem a una
“majoria d’edat” que fa
de bon celebrar, i més
tractant-se d’una revista
d’àmbit literari!
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JUNY

<<<<<

JUNY

Dissabte

<<<<<<<<<<<<

(a les 10 de la nit)

Freiheit
Comencem la Festa Major
a La Parra! En dissabte i a
les 10 de la nit la vallenca
Marta Arjona ens presenta
Freiheit, un projecte de
videodansa produït i dirigit
per ella mateixa amb la
ballarina Mei Casabona
com a intèrpret principal,
No us el podeu perdre!
Col·laboren: Samuel Faye, Lavínia Hriscu,
Daniel Domínguez, Mònica Rosines, Bianca
Sabina, Carla Pérez, Anna Marsal, Ariadna
Recasens, Jèssica Gavaldà i Marina Pérez.

JULIOL
(a les 10 de la nit)
Setmana de cinema
a La Parra

Un clàssic dels primers dies
de juliol que ens acompanya
des de fa ja 15 anys! A partir
de les 10 de la nit, no us
perdeu les sessions de
cinema a La Parra que
enguany us proposa estrenes
de primer ordre per a que
passeu el vespre al pati:
Blue Jasmine, Vivir es fácil
con los ojos cerrados,
La gran belleza i La Plaga.
Col·laboren:
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JULIOL

Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 8 del vespre)

Poemes i accions
Sergi Quiñonero, poeta
visual i performer, ens
visita aquest cop per a
oferir-nos un recull de
la seva creació en
forma de poemes, haikús,
propostes poètiques i
poemes acció. Ens
recitarà els poemes i
executarà les accions
en directe.
Us convidem a entrar,
triar lloc i parar atenció,
molta atenció …

Dimecres

(a les 8 del vespre)
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Terra
Els vallencs Mònica
Bartolí i Miquel Vilanova
han escollit La Parra
per a presentar aquest
monòleg dramàtic per
a adults. Una indigent
que es troba en un
viatge entre la realitat
i el seu existencialisme,
entre el que és correcte
i el que no ho és, entre la
mirada de la gent, la força
del poder… Una reina que
va caure del seu tro.

<< < < < < < < < < < <

JULIOL

<<<<<

<<<<<<<<<<<<

JULIOL
23 Dimecres
Empremtes

(a les 10 de la ni)

Aquest documental de
creació de l’Elisenda Trilla
aconsegueix a través
d’imatges i testimonis que
els records de les persones
que van participar en la
construcció de centrals
hidroelèctriques al Pallars
Sobirà (concretament a
Tavascan) tornin de nou
sobre aquest paisatge i
deixin a sobre d’ell
noves empremtes.
(Seleccionat per participar en la
I mostra ForaDcamp 2012 i al
LOOP 2011 / Screen Festival)

Dimarts

(a les 8 del vespre)

9

Exhumant fosses.
Recuperant dignitats
(Memorial Francesc Cabré)

En tractar-se d’un any
especial, deixem lliure
la vigília de l’11 de setembre
i traslladem la nostra Parra
al dimarts dia 9, en el que
comptarem amb el
professor Josep Sánchez
Cervelló, doctor en Història
Contemporània i degà de
la Facultat de Lletres de la
URV, per a que ens parli sobre
l’exposició Exhumant fosses.
Recuperant dignitats.
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SETEMBRE

<<<<<

SETEMBRE
Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 8 del vespre)

Rondalles barroques
Amb el contacontes
Carles Alcoy farem un
repàs dels “bestsellers” dels
segles XVII i XVIII i dels plecs
de cordill que més van
triomfar a casa nostra,
i sentirem com sonaven
les paraules a través de
contes i rondalles.
(amb aquesta sessió obrim els
actes de les jornades “El tracista
Fra Josep de la Concepció,
patrimoni humà”)

Dimecres

(a les 8 del vespre)
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Psallite Capella de
Música
La música barroca
catalana tornarà a la
Parra de la mà de Psallite,
poc després d’inaugurar
el dia 19 una exposició
sobre Fra Josep de la
Concepció, conegut
com “El Tracista”, i de
l’empremta que el
barroc ens deixava
a la ciutat de Valls.
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SETEMBRE

<<<<<

OCTUBRE

Dimecres

<<<<<<<<<<<<

(a les 8 del vespre)

Comença el joc
Reflexions entorn del territori,
la transformació que fem
del paisatge i del què hi
passa quan aquest procés
de metamorfosi es queda
congelat en un espai
temporal permanent o
indefinit. Davant d’aquest
nou escenari no previst
que ens presenta la videocreació de Medir Cucurull
s’obre, tot un camp de
possibilitats…
Comença el joc!

(2a planta de l’Antic
Hospital de Sant Roc
C. Jaume Huguet, 1
43800 VALLS)
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EMPARRA’T
Si, a més de participar
com a espectador, tens
interès artístic, tens bona
veu o la música és el teu
fort, t’agrada llegir, tens
històries per a explicar,
vols posar a prova el teu
espectacle, creus en
l’enriquiment mutu de
les sessions lliures o se
t’acudeix alguna proposta
original... informa-te’n i
presenta’ns el teu projecte
a la secretaria de l’IEV.
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