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Benvinguts i ben tornats! Us fem a mans el programa de la 7a 
edició de l’EVA a Pradell (12a edició Penedès) i com sempre en 
aquest petit pròleg d’inici, us posem en antecedents d’allò que 
hem anat barrinant i que ens ha fet despotricar, enorgullir-nos 
o fer-nos qüestionar (o reconfirmar) estructures durant aquests 
darrers  12 mesos. El tema és el següent: hi tornem a ser, ens hi 
hem tornat a posar i ho hem tornat a gestar. Ara bé, hi ha coses 
que enguany ens han estat a punt de fer saltar els ploms i encrespar 
els cabells per terribles i, cal dir-ho, perilloses. Resulta que ens 
hem trobat que cercant suports i finançaments per als festivals 
EVA Pradell, EVA Penedès i EVA Gurb, se’ns ha dit que això 
que fèiem nosaltres no era important i no interessava a ningú i 
que, per tant, pel fet de no sobrepassar els milions d’usuaris de 
festival que suposadament queden establerts segons no se sap 
quins paràmetres que es veu que defineixen la qualitat de les 
coses, en ser un promig anual d’entre 2.500 o 3 mil i tants o 4 
mil usuaris, no entràvem dins l’ordre de les coses ni necessàries 
ni importants (tingueu en compte que si vosaltres ara llegiu això 
amb la intenció de poder venir al festival, esteu dins la llista de 
les coses de no valor i no importants, segons alguns. Oco, que 
dirien els de Lo Delta!) Sembla ser que, si no és que potser mai 
no n’ha marxat, la barbàrie ha tornat al nostre país!  Que per cert, 
comparat amb els milions de parlants no catalans de la resta del 
món, tampoc no deu ser ni interessant ni necessari quan som 
quatre de comptats en proporció a la població mundial, els que 
parlem català. En fi… Es veu que nois, noies, atenció, allò que és 
minoritari no té, per definició i segons alguns, ni qualitat, ni raó 
de ser, ni pertany a cap àmbit que es pugui considerar necessari. 
Com sempre, però, hem superat aquests criteris que no compartim 
i aquí tornem a ser, amb la complicitat dels qui sí que creieu que 
això és important i val la pena, siguem els que siguem. Moltes 
gràcies als qui un any més hi sou, als qui us incorporeu i fins i 
tot als qui des del coneixement i criteri, pugueu decidir que això 
no us interessa però que cal seguir-se fent per donar suport a 
la varietat i no deixar que ens convertim tots plegats, en clons 
els uns dels altres. I per dir-ho igual, però d’una manera més 
bonica, aquí teniu un preciós poema de Martin Niemölller ben 
representatiu d’aquest assumpte. “Primer van agafar els comunistes, 
però jo no vaig dir res perquè no era comunista. Després es van endur 
els jueus, i jo no vaig dir res perquè no era jueu. Després van venir a 
buscar els obrers, no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista. 
Més tard es van ficar amb els catòlics, i no vaig dir res perquè jo era 
protestant. I quan, finalment, em van agafar a mi, ja no quedava 
ningú per protestar.”

Benvinguts a l’Eva 2016!

Jordina Biosca
Directora de l’eva

-- entrades --

Cal acreditar-se amb els carnets pertinents per a les 
entrades amb descompte. 

-- segueix-nos -- 

Us convidem a seguir o a recomanar les xarxes socials  
del festival eva 2016

--
   facebook.com/evafestival
    twitter.com/evafestival

 @EvaFestival #EvaFestival
--

www.enveualta.com 
www.pradelldelateixeta.cat



1
Per aquest espectacle cal que hi sigui jo mateix (en Quim) 
i a banda, un músic jove, amb ganes, espavilat i sense 
manies, que sigui del territori, que es presti voluntari i 
que toqui la guitarra elèctrica. He pogut experimentar que 
el text testamentari de Foix lliga de meravelles amb els 
solos de heavy metal tocats en directe. I a sobre, quan ho 
faig, s’omple el local d’amics del músic, també joveníssims, 
i que de cap manera anirien a un espectacle de Teatre i 
Poesia… I s’ho passen de conya. Ara cal saber de quina 
banda esteu vosaltres, si de la poesia o del heavy metal…

-- divendres --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

Plaça de Sant Isidre

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en català

-- organitzen --
Centre Quim Soler, la Literatura i el vi, Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol

1
Prepareu-vos perquè teniu arran de les orelles un text 
de l’escriptor i novel·lista gal·lès Roald Dahl, autor de 
fantàstics textos portats a la gran pantalla com Charlie i 
la fàbrica de xocolata, Matilda o Les Bruixes entre d’altres 
i creador dels Gremlins així com guionista d’alguna de 
les pel·lícules de James Bond o les fantàstiques històries 
televisives de la Dimensió desconeguda. Us en recordeu?
«Un famós gourmet sembla disposat a jugar-se la reputació, 
i força més, en una juguesca considerable amb l’amfitrió 
d’un banquet. Aquest presumeix de tastavins refinat i 
intenta impressionar l’expert amb les seves seleccions de 
vins, que esdevenen l’objecte de l’aposta.» 

--

Aquest espectacle s’adhereix a la celebració del 100 
aniversari del naixement de l’escriptor Roald Dahl.

-- divendres --

-- hora --

23.00h
-- lloc --

Corral nou

-- direcció -- 
Marc Rosich 

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en català

juliol

 
Pep García-Pasqual, text  
Andrea Peirón, violoncel  
El Tast

Quim Lecina, actor 
Borja Batllevell, baix elèctric 
Cròniques de l’Utrason,  
de J.V. Foix

ESPECTACLE
INAUGURAL

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- hi col·labora --
Celler Mas Sant Rafel



-- hora --

11.30h
-- lloc -- 

Plaça dels Vellets, 
escenari Les Roses

-- narradora -- 

Ada Cusidó

Espectacle  
en català

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- dissabte --

2
juliol

Quan era petita em mirava el paisatge de la 
vida des del balcó de casa. A la primavera 
veia les orenetes passar, però mai s’aturaven 
a saludar-me; a l’estiu volia convidar el 
mar a viure a casa per passar-me el dia 
dins de l’aigua ballant amb els peixos; a la 
tardor, regalava una bufanda a cada flor 
i a l’hivern…, la finestra quedava tancada!

Ara que ja sóc gran, m’agrada tocar les 
estacions i veure com es transformen.

Un conte on passejarem per les diferents 
estacions de l’any, veurem com canvia el 
paisatge i com canviem nosaltres!

Ada Cusidó 
Calendari de Contes

familiar

Dalí Blanch 
El Todo Morido

2
Si no heu vist mai titelles de paper i sucre, aquesta és 
la vostra oportunitat. I ho fareu mentre escolteu les 
aventures d’algú que empès pel desig de saber i obtenir 
respostes, pregunta i pregunta fins a arribar a contactar amb 
personatges bastant poc habituals de trobar. Una història 
d’amistat, d’amor i ganes de saber!

--

Recomanada a partir de 7 anys
--

Aforament limitat
--

Reserves prèvies a pradell@enveualta.com,  
al mateix Molí d’oli durant les actuacions o al bar  

de la plaça Castell dissabte i diumenge migdia. 

-- dissabte --

-- hora --

16.15h  
i 17.15h
Passi de 45 minuts  

de durada.

-- lloc -- 
Antic Molí d’oli

-- preu -- 
6 euros 

Públic general 
-- 

3 euros 
Amics de La Cisterna

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en castellà

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol

familiar



Recitals a domicili 
La dona és l’ésser més intel·ligent  
i tendre sobre la terra…

2
La peculiar formació Recitals a domicili va sorgir de forma 
improvisada, portant a casa d’amics i familiars vetllades 
de música i poesia. El grup ha preparat un repertori de 
poemes musicats que s’ha anat ampliant amb el temps, 
influït per estils tan diversos com el pop i el jazz, però 
també l’electrònica i la clàssica. Això pel que fa a la música, 
és clar, perquè per la banda de la rapsòdia, arrepleguen 
personatges tan singulars en la seva poesia com Jacques 
Prévert, Francesc Gelonch, el Rector de Vallfogona o el 
mateix rapsode de l’espectacle, Eduard Carmona.

-- dissabte --

-- hora --

13.00h
-- lloc -- 

Plaça Castell

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en català

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol

2
La idea d’Europa és el títol d’un llibre no gaire extens de 
George Steiner que parla de l’home europeu contemporani. 
Dels homes, dones i nens europeus que duen, com si fos 
una motxilla massa carregada, un pes a l’esquena. El pes 
d’un passat brutal i grandiós alhora. 
Hem arribat fins aquí. Bé, i ara què ? 
L’home, diu Steiner, té una gran capacitat per fer el mal, però 
també té una gran capacitat per dedicar-se a coses ben inútils: 
la música, les matemàtiques, la poesia, la bellesa… Potser la 
bondat. La recerca d’aquestes capacitats és l’única resposta a 
la incertesa del nostre continent davant la globalització del 
món. Som néts desorientats de velles glòries.
És curiós que parlar d’Europa (allò tan abstracte) sigui 
una manera d’encarar l’individu amb si mateix. I alhora 
una manera de parlar de nosaltres, de la comunitat. I de 
la Raó, la Llibertat, la Justícia… Pot ser?
Qui parla a escena, però, no és un filòsof assegut en un 
cafè, sinó una figura també molt lligada a la idea d’Europa; 
el passavolant que truca a la porta, el rodamón que xerra 
i que ha arribat a peu.
O el foll que volta pels carrers. O un conegut de lluny. 
O un estranger.
Europeu com nosaltres i tan diferent…

-- dissabte --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Plaça dels Vellets,  
escenari Les Roses

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en català

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol Oscar Intente, actor  
Ferran Martínez, acordionista 
La idea d’Europa de George Steiner



2
Pels qui ja coneixeu el format A tres bandes, ja no cal que 
us diguem que ens caldrà trobar-nos tots a la Plaça dels 
Vellets just a l’hora que us indiquem al programa, que 
allà us repartirem a tots els assistents en tres grups i que 
després anireu tombant per diferents escenaris dins Pradell 
mateix, on us trobareu en cada un d’ells amb un narrador 
que durant 20 minuts us explicarà allò que hagi triat i 
cregut millor per les vostres orelles. I canviar d’escenari tres 
cops fins haver-ho vist tot. Està clar, no? Els que no hagueu 
vingut mai, us llegiu el que ja heu llegit i així estareu ben 
informats. Apa som-hi.

José Manuel Garzón, A quien corresponda.  
Mònica Torra, Espatlla de Xai.  

Arnau Vilardebó, El porc i el senglar. 

-- dissabte --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

Plaça dels Vellets, 
baixos de Cal Sarroca, 

Plaça Castell 
Sortida dels grups  

de Plaça dels Vellets

-- públic -- 
Adult

Espectacle en  
català i castellà

juliol

a tres bandes
José Manuel Garzón,  
Mònica Torra  
i Arnau Vilardebò

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

2
Este espectáculo es un homenaje al poeta Miguel 
Hernández a través de la correspondencia mantenida con 
su esposa, Josefina Manresa, a lo largo de su vida.
Durante una hora se irán desgranando anécdotas, poemas, 
canciones y fragmentos de las cartas escritas por Miguel, 
reflejando las cuatro etapas de su vida que comprenden 
su relación con Josefina.
En primer lugar, se recordarán las cartas románticas de su 
etapa de novios durante la estancia de Miguel en Madrid; 
seguidamente, el principio de la Guerra Civil y su paso por 
el frente; posteriormente, su detención y periplo por las 
cárceles españolas y finalmente su llegada a la cárcel de 
Alicante y posterior muerte.
A través de todas estas cartas, conoceremos la figura del 
poeta desde un punto de vista humano, como padre y 
esposo. 

--

És indispensable portar llanterna, un coixí per seure 
com cal i bon calçat per la caminada fins la Cova.

-- dissabte --

-- hora --

22.30h
24.00h

-- lloc -- 
Cova del Rector 

Sortida del Sindicat  
30 minuts abans de cada 

actuació

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en castellà

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol
José Manuel Garzón, text  
i José Galiana, piano 
Palabras de Miguel



3
Per 6è any consecutiu, us regalem el micròfon per tal que 
digueu allò que més us abelleixi, ja sigui en format poesia, 
narrativa, recitació, tirallonga, crítica social, rap, declaració 
d’amor, diatriba contra el govern, les centrals nuclears o el 
dinar de la sogra. Tot hi cap. Tu també. 

--

Temps màxim per cada intervenció 5 minuts.
--

Inscripcions 
pradell@enveualta.com

-- diumenge --

-- hora --

11.00h
-- lloc -- 

Plaça de l’Església

-- narrador -- 
Tu mateix!!!

-- públic -- 
Tots els públics

-- idioma -- 
El que vulguis

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

Tú mateix!!
Fòrum obert 

juliol Dalí Blanch 
El Todo Morido

3
Si no heu vist mai titelles de paper i sucre, aquesta és 
la vostra oportunitat. I ho fareu mentre escolteu les 
aventures d’algú que emès pel desig de saber i obtenir 
respostes, pregunta i pregunta fins a arribar a contactar amb 
personatges bastant poc habituals de trobar. Una història 
d’amistat, d’amor i de ganes de saber!

--

Recomanada a partir de 7 anys.
--

Aforament limitat
--

Reserves prèvies a pradell@enveualta.com,  
al mateix Molí d’oli durant les actuacions o al bar  

de la plaça Castell dissabte i diumenge migdia. 

-- diumenge --

-- hora --

12.00h  
i 17.00h
Passi de 45 minuts  

de durada.

-- lloc -- 
Antic Molí d’oli

-- preu -- 
6 euros 

Públic general 
-- 

3 euros 
Amics de La Cisterna

-- públic -- 
Familiar

Espectacle  
en castellà

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol

familiar



3
Prepareu-vos per aquesta sessió vermut de migdia i sol 
des de la rialla i el divertiment: les cançons de taverna 
dels Tranquils són satíriques i humorístiques, s’alternen 
amb temes baladistes més lírics i mai perden la frescor, 
l’espontaneïtat i una comunicació directíssima amb el públic. 
La seva comicitat netament popular i el seu humor 
histriònic, moltes vegades picant i escatològic, us farà 
riure a cor que vols i oblidar-vos, si us cal, d’allò que ara 
no ens cal. 
I és que divuit anys de vida, donen per molt!

-- diumenge --

-- hora --

13.00h
-- lloc -- 

Plaça Castell

-- públic -- 
Tots els públics

Espectacle  
en català

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

juliol Els Tranquils 
Cançons de taverna

3
Han arribat dos personatges estranys i 
molt curiosos a Pradell, semblen viatjants, 
ningú els ha vist mai abans. Són la 
Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van 
acompanyats del seu atractiu, misteriós i 
inseparable carro carregat d’històries que 
han anat recollint per arreu al llarg dels 
anys. Si obriu bé els ulls i pareu bé les 
orelles, amb molt de gust us explicaran el 
perquè del seu ofici, l’ofici dels Trobadors! 
Amb les sorpreses que amaga el seu carro 
es guanyen la simpatia de grans i petits. 
I ara silenci que el carro s’obre i… Sembla 
que comencen!

-- diumenge --

-- hora --

18.00h
-- lloc --

Plaça Castell

Espectacle  
en català

juliol

 
La Guilla Teatre 
Una carretada de contes

familiar

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA



3
Acorar és una reflexió sobre la identitat col·lectiva dels 
pobles, sobre què és allò que ens defineix, què és allò 
que fa que –encara- existeixi la nostra comunitat. El text 
pren per excusa narrativa la descripció d’una jornada de 
matances a Mallorca. I d’aquí el títol de l’espectacle. La 
d’acorar era una feina reservada al més expert, perquè no 
és gens senzilla de fer, i avui dia ben pocs en saben. A partir 
d’un minúscul fet casolà, oferim una visió universal que 
provoca una reflexió en l’espectador sobre el seu món més 
íntim. Arribarem a la secreta intimitat de cada un perquè 
allò que oferim és universal.

-- diumenge --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

Plaça dels Vellets, 
escenari Les Roses

-- públic -- 
Adult

Espectacle  
en català

-- organitza --
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

Toni Gomila 
Acorar

juliol

CLOENDA

Horari Espai de Pradell Narrador / Espectacle Públic

Divendres 1 de juliol

19.30h Plaça Sant Isidre Quim Lecina i Borja Batllevell 
Cròniques de l’Ultrason, de J.V. Foix

Adults

23.00h Corral nou Pep García-Pascual i Andrea Peirón 
El Tast, de Roald Dahl

Adults

Dissabte 2 de juliol

11.30h Plaça dels Vellets, 
escenari Les Roses

Ada Cusidó 
Calendari de Contes

Familiar

16.15h  
17.15h

Antic Molí d’oli Dalí Blanch 
El Todo Morido

Familiar*

13.00h Plaça Castell Recitals a domicili 
La dona és l’ésser més intel·ligent i tendre…

Adults

18.00h Plaça dels Vellets, 
escenari Les Roses 

Oscar Intente i Ferran Martínez 
La idea d’Europa de George Steiner

Adults

19.30h Plaça dels Vellets, 
baixos de Cal Sarroca  
i Plaça Castell 

José Manuel Garzón, Mónica Torra  
i Arnau Vilardebò. A tres bandes

Adults

22.30h 
24.00h

Cova del Rector José Manuel Garzón i Jose Galiana 
Palabras de Miguel

Adults

Diumenge 3 de juliol

11.00h Plaça de l’Església Tu mateix!! Fòrum obert.  
Lectures, narracions i recitacions diverses

Tots 
els públics

12.00h
17.00h

Antic Molí d’oli Dalí Blanch 
El todo Morido

Familiar*  

13.00h Plaça Castell Els Tranquils 
Cançons de taverna

Tots els 
públics

18.00h Plaça Castell La Guilla Teatre 
Una carretada de contes

Familiar

19.30h Plaça dels Vellets, 
escenari Les Roses

Toni Gomila 
Acorar

Adults

     Adults i tots els públics      Familiars *Espectacle de pagament



 -- plànol pradell --  

Antic  
Molí d’oli

escenari  
les roses

El C
afè

 

La
 Socie

tatPlaça 
de l’Església

Corral Nou

Cova del Rector



-- col·laboradors oficials --

-- hi col·laboren --

-- gestió --

 

www.pradelldelateixeta.cat

Associació Artística Triskel
+34 660 687 325

www.enveualta.com
eva@enveualta.com

-- amb el suport de --

-- agraïments --
Mercè Prunera, Jordi Bertran, Família Sarroca i Toni Orensanz
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Consell Comarcal del  
Priorat

Ajuntament  
Riudecanyes

LA CISTERNA


