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Gurb s’estrena al Festival EVA amb una jornada plena de 

propostes artístiques basades en la narració i tradició oral 
 

 El dia 5 de Juny, el Festival EVA En Veu Alta s’estrena a Gurb, Osona, amb una 
programació de 7 espectacles vinculats amb la narració i la tradició oral. 

 La 1a edició de l’EVA a Gurb neix amb el desig del municipi de tenir un Festival 
de Narració adreçat a grans i petits i del Festival EVA d’estendre’s a nous 
territoris. La  proposta compta amb 4 espectacles per a públic adult i 3 per a tots 
els públics. 

 El Festival EVA s’ha adherit a la celebració del 700 aniversari del naixement de 
Ramon Llull i al 100 aniversari del naixement de l’escriptor gal·lès Roald Dahl.  

 Del 10 al 19 de juny l’EVA es desplaçarà fins al Penedès amb 38 espectacles 
repartits en 10 municipis.   

 De l’1 al 3 de Juliol l’EVA es traslladarà  a Pradell de la Teixeta, al Priorat, amb 15 
propostes artístiques.  

 

Gurb, Maig 2016 

El 5 de Juny, Gurb inaugurarà la 1a edició del Festival EVA amb una jornada dedicada a la 

narració i tradició oral per a públic adult, infantil i juvenil, organitzat per l’Associació Triskel 
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i l’Ajuntament de Gurb. L’Eva busca amb la paraula divertir, emocionar, fer riure o fins i tot 

aterrir. 

El Festival s’iniciarà amb dues propostes familiars,  La República dels contes de Jordi Font, 

un espectacle on el públic hi trobarà un lloc increïble ple de màgia i llibertat i Bestioles 

fastigoses, un espectacle interpretat per Martha Escudero amb històries esbojarrades i 

terroríficament divertides per on hi desfilen animals que parlen, pensen i viuen aventures 

imprevistes carregades d’humor i fantasia. 

 

D’altres propostes que ofereix el festival és el Forum Obert Tu mateix!, un espai pensat per 

a que el públic pugui dir-hi la seva, des d’un conte, un vers, una notícia del diari, una 

cançó o un poema;  i el circuit de narradors a Tres Bandes on el públic gaudirà, durant 60 

minuts, de tres històries diferents narrades en tres espais diferents en boca de Judit 

Carrera, Martha Escudero i Jordi Font.  

 

Clouran la jornada la Teresa Saborit que amb Inspirats, escrits i transformats convertirà 

propostes escrites pel públic en petits textos i el Pep Duran amb Viatge al buit a través 

dels contes, un espectacle per públic adult que narrarà la vida d'un llibreter que pren 

consciència del perquè de l’existència. 

 

La singularitat de l’EVA rau en esdevenir una aparador d’espectacles de narració oral 

contemporani, tots ells amb un únic fil conductor, la narrativa i l’oralitat. I com és ja una 

tradició al Festival EVA, a Gurb s’oferiran també pomes al públic que ho desitgi.  

 

Relats, contes i llegendes ompliran per primer cop i durant un dia la població de Gurb, 

donant el tret de sortida al Festival EVA al Penedès, del 10 al 19 de Juny i al Festival EVA a 

Pradell de la Teixeta de l’1 al 3 de Juliol, seguint la mateixa línia de programació basada en 

la paraula viva i nua, representada en espais escènics insòlits i singulars, 3 indrets on el 

Festival Eva tornarà a fer petjada i on en les darreres edicions ha gaudit d’una bona crítica i 

una magnífica assistència de públic. 

 

 

Si voleu més informació sobre el Festival EVA o gestionar alguna entrevista contacteu amb: 

 
 
Núria Ferret | M. +34 677 259 123 | evacomunicacio@enveualta.com  
Festival EVA, En Veu Alta | www.enveualta.com | Facebook | Twitter | Instagram 
 

mailto:evacomunicacio@enveualta.com
http://www.enveualta.com/
http://www.facebook.com/evafestival
http://twitter.com/evafestival
https://www.instagram.com/evafestival/
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Dates Festival EVA 2016: 

 

 

 

 

 

Programació Gurb 2016 

La  programació de la 1a edició de  l’EVA Gurb està composta de 7 espectacles: 4 per a 

públic adult i 3 per a públic familiar i/o tots els públics.  

NOTA: S’adjunta al programa complet amb tots els espectacles programats i la descripció 

de totes les activitats previstes.  

 

Objectius 

 Difondre la narració, la tradició oral i la força de la paraula.  

 Fomentar la transmissió intergeneracional. 

 Donar a conèixer cada un dels territoris i els seus espais singulars per acostar-los, tant a 

la gent que hi resideix com al públic de fora, amb un caire de projecció turística i 

d’identitat del territori. 

 Generar implicació de diferents sectors del territori on es realitzen les accions i la 

interacció entre aquests: caves, fàbriques, comerços, associacions, entitats, etc. 

 Incloure la tradició oral d’avui sense limitar-nos a la tradició d’ahir. Tenir en compte les 

formules contemporànies on la paraula segueix sent protagonista: literatura i escriptors 

contemporanis, rap, hip-hop, glossadors, literatura 2.0, les altres veus (exposicions, 

formats alternatius narratius), cinema... 

 Implicar la societat civil i les associacions a participar activament dins el Festival 

(associacions de teatre, voluntariat per la llengua, òmnium cultural, cineclub...). 

 Potenciar la paraula, la narrativa i la tradició oral. 

 Donar a l’ofici narratiu l’espai social, cultural i escènic que es mereix. 

 Festival EVA Gurb (Osona): 5 de juny 

 Festival EVA Penedès (Alt Penedès- Sant Sadurní d’Anoia): del 10 al 19 de juny 

 Festival EVA Pradell de la Teixeta (Priorat): de l’1 al 3 de juliol 
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 Proximitat, fer com els mestres de la república: si la gent no pot accedir a la cultura 

centralitzada, nosaltres la hi portem a casa i en petit format. 

 Arribar al màxim de segments d’edat i tipologies de públics. 

 Crear un festival de referència a Catalunya i de retruc a l’estat espanyol. En el cas de 

Catalunya som pioners en format, continuïtat i envergadura. 

 

Història del Festival EVA i edicions anteriors 

El Festival va néixer l’any 2005 a l’Alt Penedès amb seu central a Vilafranca. El 2009, a part 

de Vilafranca s’hi va sumar Manresa, on en el Marc de la Fira Mediterrània, l’EVA es va 

integrar en la programació de la Fira fins el 2013.  

El 2010 es va unir un emplaçament nou al Festival: Pradell de la Teixeta, al Priorat, que 

enguany compleix 7 anys i finalment aquest 2016 s’hi afegeix Gurb, Osona, en el que serà la 

seva 1a edició. 

 

Cronologia: 

 Vilafranca/Sant Sadurní d’Anoia, Alt Penedès:  2005 – 2016 

 Manresa, Fira Mediterrània:  2009 – 2013 

 Pradell de la Teixeta, Priorat : 2010 – 2016 

 Barcelona, Tamborinada infantil al Parc de la Ciutadella de Barcelona: 2011-2013 

 Gurb, Osona, 2016 

 

Dades de participació 2015 

A continuació es presenten les dades d’assistència de la darrera edició:  
 
Alt Penedès/ Total assistència: 4.220 
 
Pradell / Total assistència: 2.863  
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Format del Festival 

L’EVA és un festival amb un format original i una especialització contrastada. Recull les 

tradicions i costums dels indrets on es realitza, però sense oblidar mai els dels altres racons 

de món, sempre amb un important contingut tradicional i històric que forma part de la 

memòria i del patrimoni. 

La singularitat de la temàtica del espectacles implica alhora tenir també, una localització 

especial; tots els espectacles es desenvolupen en espais buscats amb consonància, 

expressament per l’acte i que majoritàriament, resulten ser espais poc habituals. 

Tots aquests elements permeten als espectadors poder gaudir de propostes inusuals i 

atractives en espais emblemàtics que prenen una nova dimensió quan se’ls revesteix i 

utilitza amb una intenció diferent a l’habitual. 

 

La proposta de l’EVA és diversa i variada, per aquest motiu proposem tan històries cantades 

com narrades, música tradicional, romanços, classes magistrals, lectures dramatitzades, 

jocs tradicionals, presentacions de llibres o tallers de narració... i tot això amb un únic nexe 

d’unió: la tradició i sempre amb un element comú: la paraula.  A partir d’aquí, tradició i 

paraula es mesclen amb tota mena de variants avantguardistes a l’ordre del dia. 

 

I com a símbol del Festival tenim la poma, que ha acompanyat l’EVA en totes les seves 

edicions. Pomeres i caixes plenes de pomes engalanen els espais del Festival tot convidant 

al públic a assaborir  la fruita prohibida abans, durant i després de l’espectacle. 

 

 

Els formats a cada un dels llocs: 

 

Festival EVA Gurb (Osona): Es gestiona directament amb l’Ajuntament de Gurb. El Festival 

es fa estrictament dins el territori municipal, concentrant en un mateix dia i en un mateix 

espai tots els espectacles: el Recinte de l’Esperança i actual Ajuntament de Gurb ha estat 

l’escollit per acollir-hi sota els porxos, enmig dels jardins i també en el teatre les 7 activitats 
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artístiques programades. En futures edicions s’intentarà buscar nous espais que ens ajudin 

a descobrir nous recons singulars i emblemàtics del poble.  

 

Festival EVA Penedès: Es realitza a nivell comarcal, per la qual cosa varia segons la 

disponibilitat dels ajuntaments que hi participin (cada any es fa convocatòria a tots els 

ajuntaments de la comarca -27 aproximadament- per fer-los proposta de participació a 

l’EVA). Així doncs, cada ajuntament contracta les seves actuacions i durant els 10 dies de 

Festival, es porten a terme en els seus municipis.  

 

L’EVA 2016 té en cartell 35 espectacles programats en 12 municipis de l’Alt Penedès: el 

gruix de les actuacions les assumeix Sant Sadurní d’Anoia, seguit de Vilafranca, La Granada, 

Torrelavit, Sta. Margarita i els Monjos, St. Pere de Riudebitlles, Gelida, Sant Quintí de 

Mediona, Olèrdola, Sant Martí Sarroca, Sant Pere Molanta i  Avinyonet. 

 

Els caps de setmana és quan es concentren el màxim d’actuacions (mantenint-ne sempre 

entre setmana 2 o 3 diàries) en horaris de matí, vermut, tarda/vespre i golfes. 

 

Festival EVA Pradell (Priorat): Es gestiona directament amb l’Ajuntament del Pradell i una 

comissió de voluntaris. El Festival es fa estrictament dins el territori municipal, tot i que això 

implica fer “sortides” i caminades per arribar a alguns dels espais on es fan els espectacles. 

Un exemple és la programació a  la “Cova del Rector” que té un aforament de 90 persones. 

El Festival es condensa en 3 dies i s’intenta que sempre hi hagi alguna actuació vinculada 

directament amb el territori. Pradell compta amb un escenari principal on es realitzen 

aproximadament el 40% dels actes i la resta d’escenaris canvien anualment en funció de la 

tipologia d’espectacle que es faci. Cada espectacle es diferent i s’intenta adaptar amb 

l’espai, el territori i la tradició.  
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Imatge 2016 

 

 
 

 

Material audiovisual:  
 
Vídeo Presentació EVA 2016: https://youtu.be/EJGb23azQq0 
 
Teaser Festival EVA: http://enveualta.com/teaser 

https://youtu.be/EJGb23azQq0
http://enveualta.com/teaser
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Equip EVA 

 

El festival Eva està organitzat per l’Associació Artística Triskel que va néixer a Vilafranca 

davant el desig i necessitat de portar i aportar al territori la cultura de la narrativa i les arts 

escèniques . A partir d’aquí, l’EVA en va ser el derivat directe i natural. 

L’Associació, sense ànim de lucre, treballa amb voluntaris i, puntualment, amb 

professionals per a portar a terme les seves activitats. També gestiona el programa EVA354 

des del gener de 2014 i la sala d’espectacles La Cisterna des de l’abril del 2013. 

Igual que el festival, l’Associació Triskel, està dirigida per Jordina Biosca, actriu i narradora. 

www.jordinabiosca.com |www.enveualta.com  

 

Contacte premsa 

Si voleu més informació sobre el Festival EVA o gestionar alguna entrevista contacteu amb: 

 

Núria Ferret | M. +34 677 259 123 | evacomunicacio@enveualta.com  

Festival EVA, En Veu Alta | www.enveualta.com | Facebook | Twitter | Instagram 

 

Tot el material relacionat amb la imatge del Festival EVA 2016 i resta de materials per 

premsa es podran descarregar a l’apartat PREMSA del web:  http://enveualta.com/ 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.jordinabiosca.com/
http://www.enveualta.com/
mailto:evacomunicacio@enveualta.com
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http://www.facebook.com/evafestival
http://twitter.com/evafestival
https://www.instagram.com/evafestival/
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