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Activitats de petit format

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

<<<<<<<<
Una manera diferent de
gaudir l’Institut d’Estudis
Vallencs!
Els dimecres de maig,
juny, juliol i setembre ens
veiem a La PARRA, un
espai sense límits pel que
fa a propostes.
En plena adolescència, la
16a edició d’aquest cicle
d’estiu confia tornar a
sorprendre-us amb
propostes musicals,
teatrals, de lletraferits,
culturals, naturalistes,
cinematogràfiques,
per a petits, per a grans...
Ens fem una Parra?
A les 8, a Sant Roc.

Dimecres

(a les 8 del vespre)

15

La trompeta i l’orgue, una
aproximació al repertori
per a aquests instruments
A la Parra estem d’estrena!
Orgue i trompeta -Josep
Mateu i Carles Herruz, respectivament-, es donen la mà en
aquest concert d’inauguració
de La Parra, amb un repertori
molt especial seleccionat per
aquests dos grans músics.

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

Maig

<<<<<

22 Dimecres
Maig

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

(a les 8 del vespre)

Encavalcats. Sessió de
filologia recreativa sobre
la presència dels cavalls
al llenguatge actual
Adreçada a adults de 10
anys cap amunt,
és una de les propostes en
format “Parra” que
ens ofereix enguany el
Memorial Francesc Cabré
d’Arqueologia, de la mà del
contacontes Carles Alcoy.

Dimecres

(a les 6 de la tarda)

29

Lliurament del
25è Premi de Natura
Tot un clàssic de La Parra
des de fa cinc edicions:
mostra de treballs
presentats i “solemne”
acte de lliurament del
25è Premi de Natura de
l’IEV, amb el corresponent
repartiment de coca
i xocolata per
a tots aquests futurs
investigadors.
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Maig

<<<<<

Juny

Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

Incendis, prevenció i
gestió
Aprofitant el Dia Mudial
del Medi Ambient, us
proposem una sessió amb
l’enginyer forestal Joan
Llagostera sobre la importància de la gestió agrícola, forestal i ramadera en
la prevenció dels incendis,
una de les xacres reincidents del nostre privilegiat
clima mediterrani.
(Aquesta xerrada forma part del
cicle Boscos Roents, organitzat
amb motiu de la Setmana del
Medi Ambient)

Juny

12

Dimecres

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

(a les 8 del vespre)
Llibre d’oracions.
Poemes musicats

L’Institut Serra de Miramar i
l’Escola Municipal de
Música Robert Gerhard
ens presenten un projecte
basat en el Llibre d’Oracions
de Joan Guasch, amb tot
un seguit de poemes que
posen l’accent en accions
quotidianes que, de tant
repetides, han esdevingut
rituals, gairebé com les
lectures musicades que no
poden faltar a La Parra.
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<<<<<

Juny

Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

Passió per la Harley i la
Custom, una visió
particular
Exposició sobre aquest
món que va més enllà
de la moto, amb les
imatges i la intervenció
del fotoperiodista i
fotògraf Pere Toda.
(l’exposició serà
al Pati de Sant Roc fins
al dimarts dia 25)

Juny

(a les 8 del vespre)

Concert de Festa Major
amb la Robert Gerhard
Què millor que el Dia
Internacional de la
Música per a compartir
amb les agrupacions
instrumentals estables de
l’EMM Robert Gerhard.
Un veritable concert de
Festa Major!

<< < < < < < < < < < <
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Divendres

<<<<<

26 Dimecres

Juny

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

(a les 8 del vespre)

A l’amic Robert...
Sebastià Sanchez-Juan,
Ventura Gassol, Josep M.
López-Picó, Joaquim Pena o
Carles Sindreu són només
alguns dels escriptors amics de
Robert Gerhard, a qui van
obsequiar amb obres que a
partir d’ara formaran part del
Fons Robert Gerhard de l’IEV,
gràcies a una nova donació
de la família Gerhard-Oliva.
Vetllada literària amb
una selecció d’aquests textos i
la col·laboració del GTP.

Tots hi sou convidats!

(a les 10 de la nit)

1- 5

Setmana de cinema
a La Parra
El geni de Bigas Luna, que
ens va deixar el passat mes
d’abril, ens acompanya ara
amb alguns dels seus títols
més emblemàtics:
Jamón, jamón (1992), La teta i la
lluna (1994), La Camarera del
Titànic (1997), Son de mar (2001) i
Yo soy la Juani (2006)

Si els has vist, no està de
més repetir. I si no... què
esperes?
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Juliol

<<<<<

Juliol

Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

Sessió de màgia
amb el Mag Jordi
El màgic Jordi ens
presenta aquest cop un
nou espectacle molt
personal on el bon
humor i la participació del
públic són les eines
principals per acabar
passant una estona molt
agradable i plena
de màgia.
Petits i grans, no us ho
podeu perdre!

Juliol

(a les 8 del vespre)
No llencis les cartes
d’amor

La veu de la Marta Alonso i
la guitarra del George
Olshanetsky posen a ritme
de bolero la banda sonora a una sèrie de cartes
d’amor enviades des de
les trinxeres o des de les
presons pels soldats durant
la guerra civil a les seves
nòvies, esposes o amigues.
Enyorança, desig, tristesa...
Una proposta per
emocionar!

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

17

Dimecres

<<<<<

24 Dimecres

Juliol

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

(a les 8 del vespre)

Greatest Hits
Els amics de BValls de Lletres us proposen un tastet
del nou poemari de Jordi
Pujol Nadal Greatest Hits,
carregat d’històries crues
i colpidores, i de referències musicals. També
trobareu textos seus al nou
BValls de Lletres 17 que es
presentarà aquest mateix
dia a La Parra. Posats a
tastar, què us sembla si
acompanyem tot plegat
d’un vi blanc ben
fresquet?

Divendres
(a les 8 del vespre)

26

Recordo un migdia d’estiu ...

L’estiueig
al Bosc de Valls

Tot i estar ben arrelada a
Sant Roc, La Parra també
ens permet petites llicències, i en aquesta ocasió
saltem de dia (divendres) i
de lloc (anem a la partida
del Bosc!) per a presentar
l’esperada reedició del
llibre de Pilar Vives
L’estiueig al Bosc de Valls.
(Estigueu atents a la informació
concreta del lloc de presentació a
www.iev.cat)
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Juliol

<<<<<

Setembre
Dimecres

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

(a les 8 del vespre)

Et ve de gust un còctel?
Taller participatiu

Tot i que ja som al setembre,
encara ens queda estiu
per a gaudir d’un dels
rituals de la calor més de
moda: els còctels. Sabrem
més de la seva història, dels
ingredients, dels estris i del
llenguatge bàsics, farem
una degustació i
aprendrem a elaborar
alguns dels més clàssics.
Places limitades!
(Preu socis IEV: 3€. Preu no socis: 5€).

Dimecres

(a les 8 del vespre)

18

Capsa de sorpreses
Saps què es cuina entre
bambalines? Si tens curiositat, el Grup del Teatre
Principal trasllada per
un dia les seves lectures
teatrals dels dimecres
a La Parra i transforma
l’espai del pati de Sant
Roc en la gran capsa de
sorpreses d’un assaig en
directe.
Qui sap quins textos sortiran quan l’obrin!

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

Setembre

<<<<<

25 Dimecres

Setembre

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

(a les 8 del vespre)

Bales de Vidre
La natura em fa lliure. Quan
em recordo jugant de menuda,
em sento lliure.
Ara les coses no són així. Ara em
sento que camino sola contra
el corrent d’un riu que no és
el meu. La lluita per escapar
d’aquest feixisme quotidià s’ha
convertit en el meu lema.

Un espectacle de dansa
contemporània que la
ballarina Elisenda Nadal ha
preparat especialment per
acomiadar aquesta edició
de La Parra.

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

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

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

Grup Teatre
Principal

Generalitat de Catalunya
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