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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.

Dimecres

(a les 8 del vespre)

6

INAUGUREM LA PARRA
2015
Concert tast presentació...
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO
de l’EMM Robert Gerhard han
“elaborat” unes composicions
pròpies a partir dels textos
del llibre La melmelada a la
cuina, de la Mireia Jordana i
la Bet Carbonell (propietàries
de Els fruits saborosos) i
de la Nani Nolla, que ens
presentaran maridades amb
un tastet d’aquestes dolces
propostes.
Hi ha una manera millor
d’inaugurar La Parra?
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MAIG

<<<<<

MAIG

Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

De concert
amb la Big Band
La Big Band de l’EMM de
Cambrils dirigida per
Carles Herruz visita
enguany La Parra.
Joves d’entre 15 i 19 anys
integren aquesta formació
creada expressament
per a donar cabuda a les
inquietuds dels alumnes de
conèixer i experimentar
amb músiques d’altres
estils, com el Jazz,
el Blues, el Rock i el Pop.
Benvinguts al St. Roc Club!

Dimecres

(a les 8 del vespre)

20

Sense títol
Sons desapercebuts, sons
estridents, sons de carrer, sons
quotidians... el Miquel i l’Anna
ens proposen omplir el pati
amb una instal·lació sonora
o -per què no?- una peça
musical de sons aleatoris i
quotidians, enregistrats al
carrer, que abandonaran
el seu “hàbitat natural” per
oferir-nos una Parra
totalment sensorial.
Us atrevireu a tancar els ulls?
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MAIG

<<<<<

MAIG

Dimecres

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

(a les 6 de la tarda)

Lliurament del 27è Premi
de Natura
Un any més, escoles i instituts
de la comarca, classes
senceres d’alumnes
conscienciats i implicats de
ple amb el Medi Ambient es
trobaran al Pati de Sant Roc
per compartir els seus treballs
amb tots nosaltres i celebrar
tots plegats el lliurament del
27è Premi de Natura convocat per l’IEV. I en acabar
coca amb xocolata!
La teva escola hi participa?

Dimecres

(a les 8 del vespre)

3

Poemes, accions i altres
artefactes.
“De la ciutat a la natura”
Sergi Quiñonero ens presenta
un nou compendi de poesia
discursiva, poesia d’acció
i poesia visual amb la seva
obra més recent. Poemes
escrits ja a la ciutat de
Barcelona per arribar a les
obres creades els darrers
anys des que viu al Camp de
Tarragona. I no ens demana
més que “una pausa, un
silenci previ i una atenció
concentrada”.
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JUNY

<<<<<

JUNY

Dimecres

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

(a les 6 de la tarda)

El petit Dalí i el camí cap
als somnis
En Subi i l’Anna Obiols són els
creadors d’aquest conte que
des de fa uns quants anys va
d’una banda a l’altra amb la
companyia Únics Produccions
fent funcions aquí i allà,
repartint imaginació i somnis.
Nens i nenes! Ens caldrà estar
ben atents als dibuixos d’en
Subi i a les històries que ens
explicarà l’Anna per fer
encaixar bé les peces del
conte!

JUNY

(a les 8 del vespre)
Presentem una nova
bValls de Lletres

La Comissió de Llengua
i Literatura de l’IEV ens té
preparada una nova revista
que, recent sortida del forn
i amb nova imatge, ens
presentarà aquest dia de
Parra a tocar de la Festa
Major d’estiu. Així doncs, us
convidem a un ball de
plomes interessants, amb
històries per a pensar i
propostes que ens
animaran a recuperar
el gust per llegir...
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Dimecres

<<<<<

29 i 30

JUNY

Dilluns i Dimarts

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

(a les 10 de la nit)

Arrenca la setmana
de cinema
Les estrenes a la fresca
durant la primera setmana
de juliol a La Parra són tot
un clàssic dins aquest cicle.
Enguany arrenquem al JUNY
amb: 12 años de esclavitud
i La Isla mínima.

Dimecres

1

(a les 10 de la nit)
NIT de PAGODE

La Marta Alonso, el Suso, el
Mario, el Moluco, el Mikelo, el
David, el Dani, el Juanito i el
Dario, ens conviden a passar
una nit d’aventura musical
atípica i engrescadora amb
el seu nou grup de pagode
brasiler. Els components
són portadors de gens
mediterranis que poc tenen a
veure amb la rítmica carioca
creadora de la samba però
desacomplexats i agosarats
s’atreveixen a fer pagode a
la vora del Francolí bevent vi
de la terra enlloc de
caipirinhas…
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JULIOL

<<<<<

JULIOL

Dijous i Divendres

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

(a les 10 de la nit)

I seguim amb la setmana
de cinema
Dues noves projeccions
més us tenim reservades
per aquests dos dies
al Pati de Sant Roc:
Relatos salvajes i Ida .

Gaudeix del cinema a la fresca!

Dimecres

(a les 8 del vespre)
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De ruta pel Call de Valls
Guiats per Francesc Murillo
a través de la història però
també a través de les
llegendes que han arribat
als nostres dies, passejarem
pel call vallenc fent un salt
en el temps al patrimoni tant
significatiu que deixava el vell
recinte de la jueria a la ciutat
de Valls. Els actuals carrers del
Call i dels Jueus rememoren
la llarga estada d’un
considerable nombre de
famílies hebrees. T’ho
explicarem tot aquest dia!
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JULIOL

<<<<<

JULIOL

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

Dimecres

(a les 8 de vespre)

Tast guiat de vins Kosher
L’enòloga vallenca Anna
Casabona ens introduirà
a l’alimentació kosher i
concretament a l’elaboració
dels seus vins que, seguint la
Llei Jueva, han de ser tractats
exclusivament per persones
d’aquesta religió. El de
Capçanes és un dels pocs
cellers que hi dediquen una
part de la seva producció, i
l’Anna n’és la seva sommelier.
Veniu a fer-ne un tast!
(Cal inscripció prèvia a la secretaria de l’IEV
abans del 10 de juliol. El maridatge tindrà un
cost de 3€ per als socis i subscriptors de l’IEV i
de 5€ per a la resta de públic).

Dimecres

(a les 8 del vespre)

9

“Les Decapitacions” de
Pere Quart
Il·lustracions, gravats,
pintures i escultures
exposades del 4 al 29 de
setembre per l’artista
Lau Feliu a la Sala Sant Roc,
donaran vida a aquest
poemari de Joan Oliver,
i serà de la mà del filòleg
vallenc Arnau Vives que,
en una sessió més íntima
de Parra, escoltarem una
selecció de poemes de
“Les Decapitacions”.
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SETEMBRE

<<<<<

SETEMBRE
Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

Tastet Into the woods

El Grup del Teatre Principal
ens oferirà un concert on
podrem gaudir d’un tastet
de temes que formen
part de Dins del bosc (Into
the woods), un musical
d’Stephen Sondheim i James
Lapine que ens explica els
contes tradicionals d’una
manera…diferent, i que la
companyia vallenca
portarà a escena el proper
mes d’octubre.
DINS DEL BOSC/ INTO THE WOODS es presenta a través d’un acord especial amb MUSIC
THEATRE INTERNATIONAL (MTI), 421 West 54th
Street, New York, NY 10019
www.MTIShows.com

Dimecres

(a les 8 del vespre)

23

Els usos tradicionals de les
plantes a l’Alt Camp
La Comissió de Natura de l’IEV
posa en marxa aquest
projecte, un estudi que
contemplarà a banda
dels aspectes culinaris,
farmacèutics i medicinals,
els usos relacionats amb les
creences i les tradicions orals
i religioses de les plantes. Per
tal d’explicar i compartir el
projecte amb els interessats,
el grup d’investigadors
encapçalats pel biòleg i
president de l’IEV Xavier Salat,
ens proposen aquest format
de “reunió oberta”.
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SETEMBRE

<<<<<

30 SETEMBRE
Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

La recontre dels petits êtres
Dos éssers menuts que volen
triomfar en un món que els
absorbeix. Davant la gent
volen mostrar-se poderosos
però realment estan plens de
debilitats, dubtes i inseguretats.
Seran l’acròbata Laia Estrada
i l’actriu multidisciplinar i clown
Mònica Bartolí les que ens
oferiran aquest espectacle
que tancarà la 18a edició del
cicle LA PARRA. Teatre, clown
i perxa xinesa...... ¿qui ho diu
que la fusió deixa d’estar de
moda?

(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.

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

<<<<<< <<
Organitza:

INSTITUT
D’ESTUDIS
VALLENCS
Col·labora:

Ajuntament de Valls

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Amb el suport de:
Institució de les Lletres Catalanes

