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21 h * Teatre Principal
Dins del bosc (Into the Woods), el musical d’Stephen 
Sondheim i James Lapine basat en el món dels contes dels 
Germans Grimm a càrrec del Grup del Teatre Principal.

Diumenge 24 d’abril
17.30 h * Teatre Principal
Dins del bosc (Into the Woods), el musical d’Stephen 
Sondheim i James Lapine basat en el món dels contes dels 
Germans Grimm a càrrec del Grup del Teatre Principal.

Dimarts 26 d’abril
11.30 h * Centre Cultural
Acte cultural de Sant Jordi.
Organitza: Institut Jaume Huguet.
18 h * Teatre Principal
Acte cultural de Sant Jordi.
Organitza: Institut Narcís Oller.
19.30 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Xerrada Manuel de Pedrolo: dir (i fer) la independència, 
a càrrec de Xavier Ferré, professor de la Universitat Rovira 
i Virgili i autor del llibre Manuel de Pedrolo i la nació (1957-
1982). Organitza: Valls – Alt Camp per la Independència.

Dimecres 27 d’abril
19.30 h * Vestíbul del Teatre Principal
Visita comentada a l’exposició Els viatges de La plaça 
del Diamant, amb Josep Maria Domènech, col·leccionista. 
Una visita per conèixer el camí que va seguir Mercè Rodore-
da des dels inicis literaris fins a la publicació de la seva obra 
més cèlebre. 

Dijous 28 d’abril
18.30 h * Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs
Xerrada i audició Wolfgang Amadeus Mozart: La flauta 
màgica, per Rafael Esteve, professor d’Història de la Música 
al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona. Organitza: 
Institut Jaume Huguet.
20 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Presentació de la novel·la La primera estrella del vespre 
a càrrec de l’autora Nadia Ghulam. Coorganitzen: Llibreria Roca 
i Servei d’Informació i Atenció a les Dones de Valls. 

Divendres 29 d’abril
19.30 h * Seu d’Òmnium Alt Camp
Presentació del llibre Els últims 100 metres. El full de 
ruta per la Independència de Quim Roca, expresident 
d’Òmnium Cultural. Organitza: Òmnium Alt Camp.
20 h * Teatre Principal
La flauta màgica (de les galàxies) de Wolfgang Amadeus 
Mozart. Representació d’aquesta particular adaptació, amb 
textos i arranjaments de Joan Miquel Simon. Organitza: Institut 
Jaume Huguet.
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Sant Jordi és enguany una creuada de camins pro-
tagonitzada per grans noms de les lletres. Comme-
morem els 700 anys de la mort de Ramon Llull, 
i els 400 anys de la de Miguel de Cervantes i de 
William Shakespeare. La ciutat de Valls ha bastit 
dotze jornades d’activitats literàries al voltant seu , i 
també de les novel·les de Mercè Rodoreda, els contes 
dels Germans Grimm i , com no, els autors locals i 
comarcals, actors indispensables per apropar les lletres 
al conjunt de la ciutadania. Tot plegat, en el segon 
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coles i instituts locals llegeixen en veu alta els textos esco-
llits a classe i els comparteixen amb els companys. Organitza: 
Òmnium Alt Camp.
15.15 h a 18 h * Placeta davant l’Espai Ca Creus
Taller infantil de roses elaborades amb gominoles, d’El 
Burro dels Jocs.
18 h * Placeta davant l’Espai Ca Creus
Una altra història de Sant Jordi. Espectacle infantil amb 
Picarols grup d’animació.
19 h * Pati de Sant Roc
Inauguració de l’exposició inclosa a la Setmana Cultural 
de l’Institut Jaume Huguet. Fins l’1 de maig. Organitza: Ins-
titut Jaume Huguet.

Vespre literari William Shakespeare
en el quart centenari de la seva mort
19.30 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Shakespeare i Cervantes, cara a cara. Conferència de 
Rosa Maria Martínez Ascaso, estudiosa de William Shakes-
peare, amb fragments de textos interpretats d’ambdós au-
tors.
21.30 h * Sala d’actes de l’Institut d’Estudis Vallencs
Cine Club: Shakespeare in love de John Madden. El film 
dibuixa alguns dels moments més destacats de la vida i obra 
de l’autor anglès en una fictícia història d’amor.
Organitza: Cine Club Valls/IEV.

Dissabte 23 d’abril
Diada de Sant Jordi
8 h * El Pati i altres carrers de la ciutat
Parades de llibres i roses.
9 h * El Pati
Arribada dels dracs de la ciutat, 
que hi romandran durant tota la jornada.
10.30 h a 13.30 h * Placeta davant l’Espai Ca Creus
Taller infantil de roses elaborades amb gominoles, d’El 
Burro dels Jocs. 
10.30 h * Pati de Sant Roc
A tota veu. Lectura de fragments de poesia interpretats per 
parelles lingüístiques que llegeixen textos en llengua original 
i traduïts al català. Organitza: Òmnium Alt Camp.
11.30 h * El Pati i Carrer de la Cort
Música al carrer. Organitza: Escola Municipal de Música Robert 
Gerhard. 
12 h * Jardí de la Biblioteca Popular
Acte d’entrega de premis del Concurs de relats breus de 
Sant Jordi, amb la música de l’Escola Municipal de Músi-
ca Robert Gerhard i fragments teatralitzats del Llibre de les 
Bèsties de Ramon Llull. Col·laboren: Llibreria Adserà, Llibreria 
Ditec, Llibreria Roca, Llibreria Tram, Institut Jaume Huguet, Escola 
Municipal de Música Robert Gerhard i JCA Cinemes.
17 h a 20 h * Placeta davant l’Espai Ca Creus
Taller infantil de roses elaborades amb gominoles, d’El 
Burro dels Jocs. 
17 h * Parada al carrer de la Llibreria Ditec
Signatura de llibres dels autors Roger Roig, Hugo Pra-
des, Judit Plana i GA, que continuarà a la parada de les 
llibreries Adserà (18 h), Roca (19 h) i Tram (20 h).
18 h * El Pati
Despertada dels dracs. 
Els més menuts desperten els dracs amb la popular cançó. 
Enguany, a més, s’hi suma un nou tema musical, interpretat 
pels nens i nenes que formen el cor. Coorganitzen: Coral infan-
til Cors Alegres, Espai Trad, Escola Music-Art, Projecte Recipum i 
Xarxa de Cultura.
18.30 h * El Pati
Ballada de sardanes amb la Cobla Ressò dels Dansaires 
del Penedès.
20.30 h * Des de la plaça del Pati i fins al Blat
Passejada dels dracs i ball final davant la casa de la ciutat.

Dilluns 18 d’abril
9.30 h * Biblioteca Carles Cardó
Exposició de les novetats 
literàries locals, fins al 29 d’abril.
20 h * Llibreria Roca 
Presentació del llibre Aquella porta giratòria, de Lluís 
Foix, Premi Josep Pla 2016. Organitza: Llibreria Roca.

Dimecres 20 d’abril
Vespre literari Ramon Llull
en el setè centenari de la seva mort
19 h * Vestíbul del Museu de Valls
La desmesurada vida de Ramon Llull. Obertura de la mostra 
itinerant sobre la vida i obra de Ramon Llull. Fins el 10 de maig.
Coorganitzen: Institució de les Lletres Catalanes, Any Llull i Museu 
de Valls.
19.30 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Presentació del número 20 de la revista Bvalls de Lletres 
dedicada a Ramon Llull i el diàleg. Organitza: Comissió de Llen-
gua i Literatura de l’Institut d’Estudis Vallencs.
20 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
El Verger de l’Amat, recital poètic amb Montse Germán i 
Ferran Pisà. El timbre dels instruments i la qualitat de la rap-
soda transmeten la bellesa dels versos més místics del Llibre 
d’Amic e Amat, de Ramon Llull.

Dijous 21 d’abril
19 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Presentació de la novel·la Colosseum, de l’autor local Jor-
di Nogués. 

Vespre literari Miguel de Cervantes
en el quart centenari de la seva mort
20.30 h * Sala d’actes de l’Espai Ca Creus
Miguel de Cervantes i El Quijote. Conferència de Ma José 
Rodríguez-Campillo, doctora en Filologia Hispànica i profes-
sora de la Universitat Rovira i Virgili.

Divendres 22 d’abril
9 h * Biblioteca Carles Cardó
Jornada de visites concertades per a les escoles, en el 
marc del segon aniversari de l’obertura de la Biblioteca Car-
les Cardó en la seva actual ubicació. Imprescindible reservar 
prèviament hora per accedir-hi en grup.
9.30 h a 12.30 h * Placeta davant l’Espai Ca Creus
Taller infantil de roses elaborades amb gominoles, d’El 
Burro dels Jocs. Activitat adreçada als alumnes de primer ci-
cle inicial de primària de les escoles vallenques.
10 h * Plaça Sant Jordi
2a Trobada de lectura en veu alta. Els alumnes de les es-


