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PATI DE SANT ROC

Un dels cicles més dinàmics, participatius
i originals dels organitzats des de l’Institut
d’Estudis Vallencs, et convida a passar
novament les tardes de primavera i estiu amb
la companyia de la família, els amics,
els coneguts, i els que qui sap que
podràs conèixer gaudint de tot això
al Pati de Sant Roc de l’IEV.

Deixa’t aquest fulletó a la vista perquè tota la
programació corresponent als dimecres de maig,
juny, juliol i setembre de 2010 la trobaràs aquí
(a l’agost tanquem per vacances!!)
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CONFERÈNCIA INAUGURAL

La cacera de bruixes a Catalunya
La Parra 2010 comença amb una proposta inquietant: El 1548 van ser
detingudes, torturades i penjades a la forca diverses dones de Valls, Alcover,
Montblanc, Reus i Tarragona. Totes acusades de bruixeria per un morisc de
Flix anomenat Joan Malet, i condemnades per tribunals locals. S’iniciava així la
cacera de bruixes a Catalunya, un dels episodis més foscos de la nostra història
i de la història d’Europa. Afortunadament comptem amb la col·laboració
del Dr. Agustí Alcoberro, historiador i director del Museu d’Història de
Catalunya, per a què ens faci una mica de llum sobre aquesta part
del nostre passat gairebé oblidat.

8 del vespre

DIMECRES, 12 DE MAIG

8 del vespre

DIMECRES, 19 DE MAIG

CONCERT

Escola de Música Robert Gerhard
L’Orquestra de Grau Elemental i diferents Grups de Càmera de
l’Escola de Música Robert Gerhard participen també
del cicle oferint-nos un repertori d’autors variats elaborat
especialment en motiu de la celebració del seu 25è aniversari.

Lliurament del 22è Premi de Natura
Petits, grans i mitjans... Tots, esteu cridats
a gaudir de l’acte de lliurament del Premi de Natura de l’IEV,
guardó que posa de manifest la implicació
dels joves i de les escoles en el coneixement,
el respecte i la salvaguarda de la natura i del medi ambient.

DIMECRES, 26 DE MAIG

DIMECRES, 2 DE JUNY

COLLAGE

6 de la tarda
8 del vespre

Torna al Pati la màgia de la dansa, el teatre, la música, el cant,
l’expressió, l’alegria, la tristesa, la sorpresa, l’humor, l’amor…
en resum, tal com ens ho presenten, una barreja de
la nostra vida quotidiana. Un espectacle amb coreografies
de l’Ariadna Casañas sota la direcció artística del
Raul Molina, on la dansa i el teatre es fusionen
aquest cop per donar lloc a un
collage de sensacions.

CRIATURES
Els alumnes de l’Itinerari teatral de l’Institut Narcís Oller representaran al Pati
una adaptació d’aquesta obra representada el passat mes de març al Teatre
Principal, i que tant d’èxit ha tingut en els teatres professionals. Dirigeix l’obra
el professor Rubèn Pelejero i els mateixos alumnes han estat els qui han
dissenyat l’escenografia, les llums, el vestuari…
Una obra on els nens són els autèntics protagonistes, i més en concret, la
terrible distància que, molt sovint, separa els grans dels petits. En definitiva,
un muntatge per gaudir i per riure, sobretot per riure!

DIMECRES, 9 DE JUNY

DIMECRES, 16 DE JUNY

TEATRE MUSICAL

8 del vespre
8 del vespre

Els musicals estan de moda en els nostres dies... No per això
La Parra us en vol oferir... La proposta d’espectacle que ens
presenten la Bàrbara Flores i el Raul Molina és del tot
ben diferent. Viatjarem per musicals coneguts... sí,
però que us sembla si ho fem també pels
desconeguts? amb la companyia
val a dir-ho de la Torratxa Produccions.

“Les nenes maques del de matí
canten i conten, canten i conten”
Contes i cançons a càrrec de les contacontes Carme González i Imma Pujol,
aprofitant que enguany el món de la música està de celebració: 150 anys del
naixement d’Albéniz i 200 anys del naixement de Chopin i Schumann.
Pareu molt de compte, perque aquest dia, la sessió de La Parra comença a les
6 de la tarda, i si sou puntuals, us convidarem a una piruleta de les grosses
abans d’arribar al Vet aquí un gos, vet aquí un gat!!!!

DIMECRES, 30 DE JUNY

6 de la tarda
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Del 5 al 9 de JULIOL

CINEMA A LA FRESCA
Una nova proposta (i ja van 11)
de la Comissió de Mitjans Audiovisuals
i Imatge de l’IEV i del Cine Club Valls.
Aprofita-ho i vine al cinema a la fresca
del Pati de Sant Roc.

Dilluns 5
El secreto de sus ojos, dirigida per Juan José Campanella
Dimarts 6
Vacaciones de ferragosto, dirigida per Gianni Di Gregorio
Dimecres 7
Up, dirigida per Pete Docter i Bob Peterson
Dijous 8
Las dos vidas de Andrés Rabadán, dirigida per Ventura Durall
Divendres 9
El erizo, dirigida per Mona Achache

8 del vespre

DIMECRES, 14 DE JULIOL

SOL DE BATERIA

Sense entrar en detalls, els instruments de percussió generen el seu
so pel xoc que produeixen uns percussors (maces, baquetes, martells,
mans, etc.) contra una superfície, que pot ser de materials molt
diversos (metall, fusta, pell, polímer, etc.). Però si entrem en detalls,
el so produït adquireix tal varietat de timbres i matisos que a més a
més d’establir ritmes, pot generar fins i tot melodies
complertes. En aquesta sessió comptem amb el
Gerard Roca, bateria de Whiskyn’s i professor de
música, per a què ens faci 5 cèntims sobre els
secrets d’un dels instruments més coneguts de
la percussió: la bateria.

CANÇONS DE FRANK SINATRA
Xavier Pié (saxo soprano) & Ignasi González (contrabaix)
La veu i la personalitat de Frank Sinatra van contribuir decisivament
a principis dels anys 40 a decantar els gustos majoritaris cap a la cançó
melòdica, tot i que la seva relació amb el jazz és un referent obligat per
entendre el seu univers musical.
Aquesta formació ens ofereix la possibilitat de gaudir d’algunes de les seves
millors cançons, des de la perspectiva d’un duet instrumental que vol
aprofundir en la intensitat de les melodies.

8 del vespre

DIMECRES, 21 DE JULIOL

8 del vespre

DIMECRES, 28 DE JULIOL

PSALLITE GRUP DE CAMBRA

Després d’unes temporades sense acompanyar-nos a La Parra,
enguany no deixem que Psallite se’n vagi de vacances sense que ens
delectin omplint amb la seva música i la seva veu
el pati de Sant Roc. El grup ens proposa un passeig per la música
de cambra del període del barroc, sonaran al Pati diferents
cançons i àries que van des de les primeres etapes
d’aquesta època, la novetat del recitar cantant i
la frescor de la cançó italiana fins a les acaballes
del període del barroc, amb la síntesi de
la música bachiana.

TEATRE
Els alumnes del taller d’estiu organitzat per
la Torratxa Produccions i dirigits per la Bàrbara Flores i el Raul Molina
volen actuar al Pati de Sant Roc, per què?.....
Perquè l’objectiu de fer teatre
és que et vegin!!!

8 del vespre

DIMECRES, 8 DE SETEMBRE

8 del vespre

DIMECRES, 15 DE SETEMBRE

L’ESCOLA AL PATI

Aprofitant que encara no ha començat el curs, l’Escola d’Art
baixarà al Pati per a fer en directe una classe eminentment
pràctica. Si tens curiositat per veure com funciona
un taller d’art, com es barregen els tints,
o com es moldeja el fang, pots passar aquest dia
pel Pati de Sant Roc en una aproximació als materials,
tècniques i procediments que t’ofereixen
els professors de l’Escola d’Art de Valls
de la Diputació de Tarragona.

MARINA I BILLY DUET
Perquè al setembre tampoc pot faltar un toc de música, el cicle us vol oferir
la proposta que ens presenten la Marina i el Billy, dos germans de Valls, de 14
i 16 anys que ens cantaran acompanyats només d’una guitarra acústica. Ells
interpreten temes en anglès, castellà i català d’autors com

No Way Out, Coldplay, No Use For A Name, James Morrison,
Yellowcard, ECDL, Amaia Montero, Lax’n’busto, …

No us perdeu una tarda de Pop/Rock acústic al Pati de Sant Roc!

DIMECRES, 22 DE SETEMBRE

DIMECRES, 29 DE SETEMBRE

8 del vespre
8 del vespre

CLOENDA DE LA PARRA ACTIVITATS DE PETIT FORMAT 2010
Sota les Muntanyes. Poesia discursiva, visual i d’acció
El Sergi Quiñonero, poeta visual i performer, ens presenta aquest
recital on els poemes discursius es combinen amb la projecció de
poemes visuals i amb l’execució d’accions poètiques. Cada obra té
el seu significat per ella mateixa, però en el conjunt,
interrelacionant-se entre si, cobren nous sentits, a la recerca
de noves visions del nostre entorn. Amb aquests
poemes l’autor es fa preguntes i cerca respostes,
en una relació intimista amb la natura, que
apareix com a temàtica recurrent.
Tot un espectacle visual que no podeu deixar passar!

ANIMA’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.
(2a planta de l’Antic Hospital de Sant Roc.
C. Jaume Huguet, 1 · 43800 VALLS)
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