
L'edició 2017 del Cicle EVA, En Veu Alta, durà quatre espectacles 
de narració oral a Gurb entre abril i desembre

La tarda de Sant Jordi s'estrenarà el Cicle EVA 2017 al Recinte de l’Esperança de 
Gurb amb els poemes musicats de 'Recitals a Domicili'

Quin millor dia per inaugurar el Cicle EVA, En Veu Alta, a Gurb que la Diada de Sant Jordi.
A la proposta del 23 d'abril se n'hi sumaran tres més, al setembre, octubre i desembre, 
espectacles de narració oral per a públic adult i familiar al Recinte de l’Esperança. Si l'any 
passat Gurb i l'EVA es trobaven per primera vegada en una intensa jornada al mes de 
juny, enguany el Cicle es consolida com a proposta cultural del municipi.

L'espectacle més matiner del Cicle EVA 2017 a Gurb serà el diumenge 23 d'abril, amb 
Recitals a Domicili, una tarda de música i poesia; una delícia. Intensitat musical i 
narrativa la d'aquest grup que des de fa 10 anys, i amb centenars de concerts a l'esquena,
ens presenten un repetori de poemes musicats influenciats per estils tan diversos com el 
pop i el jazz, però també l’electrònica i la clàssica.

Passat l'estiu, el Cicle EVA a Gurb reprendrà amb tres propostes més. La guilla teatre ens 
durà una 'Carretada de contes' el diumenge 24 de setembre. Dos trobadors i un carro 
carregat d'històires per a públic familiar. 

El 21 d'octubre una nova proposta per al públic adult. El músic Adolfo Osta i la narradora 
Jordina Biosca presenten 'El nen de la neu', romanços cantats i narrats, històries de tots 
els temps amplificades per viure emocions en un espectacle íntim, proper i divertit.

I per tancar el Cicle EVA 2017 a Gurb, la Cia. Olveira Salcedo ens sorprendrà amb 
l'adaptació d'un clàssic, la llegenda popular medieval alemanya 'El flautista d’hamelin'. 
Dos actors i titellaires ho manipulen tot en un espectacle d'ombres i llums que 
aconsegueix que la màgia atrapi l'espectador. 
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