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CONTACTE COMUNICACIÓ
Si voleu més informació sobre el Festival EVA o gestionar alguna entrevista, contacteu amb:
Ariadna Caballero – 620098250
Gemma Urgell - 617812455
evacomunicacio@enveualta.com

Tot el material relacionat amb la imatge del Festival 2017 i la resta de materials per premsa
es poden descarregar a l’apartat de premsa del web www.enveualta.com
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NOTA DE PREMSA

Propostes artístiques de narració i tradició oral per fer bategar
el cor i atrapar l'ànima al Penedès i a Pradell de la Teixeta de la
mà del Festival EVA, En Veu Alta
-

Del 2 a l’11 de juny, el Festival En Veu Alta programa en 14 municipis de l’Alt i
el Baix Penedès, 44 espectacles vinculats amb la narració i la tradició oral

-

Del 30 de juny al 2 de juliol, el Festival En Veu Alta es desplaçarà al Pradell de
la Teixeta amb una quinzena de propostes artístiques

-

Sant Sadurní d’Anoia esdevé la capital de l’EVA Penedès, amb el gruix dels
espectacles del 2 al 4 de juliol i propostes familiars entre setmana

-

Per primer cop, l’EVA també serà al Baix Penedès, amb actes a Llorenç del
Penedès

-

La cultura i la llengua occitana, entre les protagonistes de l’edició d’enguany,
amb l’espectacle inaugural amb Mirabèl

-

Dos concerts de Maria Arnal i Marcel Bagés; Màrius Serra amb un espectacle
familiar, narradors com Arnau Vilardebó o Yoshi Hioki, una nit d'espectacles al
cementiri i artistes com Toni Gomila, seran alguns dels plats forts de l’EVA
Penedès 2017

-

L’EVA segueix potenciant el voluntariat lector a través de l’EVA354 i
programant formació, lectures en biblioteques, casals d’avis, residències i
entitats www.eva354.com

Sant Sadurní d'Anoia, 23 de maig de 2017. Del 2 a l’11 de juny el Penedès serà l’epicentre
de la narració i la tradició oral contemporània, amb la 13a edició del Festival En Veu Alta
que portarà, a 14 municipis, 44 propostes molt representatives, de diferents formats i estils
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i dirigides a públic adult i familiar. Narradors, actors, cantants, rapsodes i xerraires impenitents
que ens vindran a explicar vés a saber què.
Sant Sadurní d’Anoia esdevindrà la capital de la narrativa en un primer cap de setmana intens
de l’EVA Penedès (del 2 al 4 de juny) i amb quatre tardes entre setmana d'espectacles
familiars. Juntament amb Sant Sadurní, del 5 a l'11 de juny hi haurà espectacles en 13
municipis més del Penedès (Sant Pere de Riudebitlles, Olèrdola, Torrelavit, Sant Quintí de
Mediona, Torrelles de Foix, Gelida, Sant Margarida i els Monjos, Avinyonet del Penedès,
Vilafranca del Penedès, Subirats, Pla de Penedès i Sant Martí Sarroca i Llorenç.del Penedès).
Cultura fins les entranyes. Els espectacles de l'EVA
La 13a edició de l’EVA Penedès comptarà amb 20 espectacles per a públic adult, 10 familiars,
2 cursos de formació de lectura en veu alta i 12 sessions de lectures vinculades al voluntariat
de l'EVA354. I tot, seguint amb un dels trets distintius del Festival: portar espectacles en
espais singulars i poc habituals, ocupant des de places i carrers fins a indrets com el
Cementiri de Sant Sadurní d’Anoia, parcs, jardins, caves i, fins i tot, uns safaretjos.
La quarta edició de 'Per viure al cementiri no cal morir-se' ens presenta una passejada
amb músics com Sthépane Laibet o La Cris, narració amb Assumpta Mercader o Christian
Atanasiu, una creació que uneix dansa, text i música amb Marta Casas, Angie Mas i Narcís
Coromina o, i per primera vegada, una projecció a càrrec de Cineclub Vilafranca. Un altre dels
clàssics de l'EVA, 'A tres bandes', un itinerant amb Ireneu Tranis, Jaume Arnella i Assumpta
Mercader. Altres espectacles destacats? Dos sopars literaris de la mà del director Ricard
Gázquez; una de Jesús Moncada amb la Cia Mea Culpa; dos concerts de Maria Arnal i
Marcel Bagés presentant '45 cerebros y 1 corazón'; el penedesenc Inda Pereda amb
espectacle familar; homenatges a Lewis Carroll, Virgína Woolf i Mercè Gost; i la periodista
Cristina Mas, a l’espai Les entranyes de l’EVA; narradors com Merche Ochoa, Yoshi Hioki,
Marta Millà i Horacio Kurti, Dalí Blanch o Arnau Vilardebò. Màrius Serra ens farà jugar
de nou amb les paraules, enguany amb proposta familiar; Toni Gomila, que ja és un clàssic,
amb 'Acorar'; o l'actor Oscar Intente que enguany clourà l'EVA Penedès amb 'Aula Brecht'.
Més a prop d'Occitània
A tot això cal sumar-hi que, en aquesta nova edició, l’EVA vol apropar la cultura occitana,
propera tan territorial com lingüísticament al nostre territori, presentant una proposta
conjunta amb el CAOC, el Cercle d’Agermanament Occitano-català. Precisament,
l'espectacle inaugural de l'EVA Penedès a Sant Sadurní serà un ball folk occità amb cançons
i danses amb Mirabèl, un viatge instantani cap a una bona festa en un indret qualsevol
d’Occitània. El 8 de juny membres del CAOC presentaran el documental 'El viatge' sobre la
caminada de les valls occitanes d'Itàlia a la Vall d'Aran per reclamar a la UNESCO que la
llengua occitana fos Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
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Voluntariat que alça la veu
L’EVA354, el voluntariat lector cultural que des de 2014 llegeix en residències, domicilis
particulars, casals d’avis i escoles (entre d’altres) per apropar les lectures, la veu i la paraula
dita, serà també al Festival EVA i oferirà diferents espais oberts de lectura per a tot aquell
que hi vulgui participar. La formació de lectura en veu alta és també un clàssic del Festival,
enguany amb un curs que impartirà l'actriu Lali Barenys els dies 27 de maig o 3 de juny.
A més, enguany, l’EVA354 i el Festival EVA s’adhereixen a la commemoració del que l’any
passat va ser el 25è aniversari de la mort de Montserrat Roig i el centenari del naixement de
Glòria Fuertes.
I a Pradell...
Pradell de la Teixeta, al Priorat, viurà el seu 8è EVA del 30 de juny al 2 de juliol, amb algunes
propostes coincidents com Mirabèl, Maria Arnal i Marcel Bagés, Màrius Serra o Toni Gomila,
que al Priorat hi serà amb Catalina Florit i 'Pecattum'. Altres noms de Pradell seran Marcel
Casellas Trio, la narradora Noemí Caballer, Rosa Cadafalch, els poetes Núria Martinez Vernis
i Martí Sales o la companyia de teatre d'ombres Olveira Salcedo.
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HISTÒRIA DEL FESTIVAL EVA
El Festival va néixer l’any 2005 a l’Alt Penedès. El 2010 es va unir un emplaçament nou al
Festival: Pradell de la Teixeta, al Priorat, que enguany compleix 8 anys. L’any 2016 s’hi va
afegir Gurb, que enguany celebra la seva segona edició, en un format cicle, és a dir, amb
espectacles al llarg de tot l’any.
Aquest 2017 el Festival En Veu Alta ha entrat a formar part com a Festival estratègic de la
Diputació de Barcelona.

DATES DEL FESTIVAL EVA 2017
Festival EVA Penedès, del 2 a l’11 de juny.
Festival EVA Pradell de la Teixeta (Priorat), del 30 de juny al 2 de juliol
Festival EVA Gurb (Osona), entre abril i desembre 2017

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
del món, sempre amb un important contingut tradicional i històric que forma part de la
memòria i el patrimoni.
La singularitat de la temàtica dels espectacles implica també una localització especial: tots
els espectacles es desenvolupen en espais buscats 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 utilitza amb una
intenció diferent a l’habitual.
La proposta de l’EVA és diversa, es proposen històries tant narrades com cantades, música
tradicional, romanços, classes magistrals, lectures dramatitzades, tallers de narració, jocs
tradicionals,... I tot amb un únic nexe d’unió: la tradició i la paraula i, sobretot, el discurs i el
valor d’aquesta paraula dita I mesclat amb tota mena de variants i tendències
avantguardistes.
La poma és el símbol del Festival, 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-ne abans, durant o després de l’espectacle. El Festival EVA Penedès es realitza
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a nivell de l’Alt Penedès i enguany, per primer cop, també al Baix Penedès. Sant Sadurní
d’Anoia esdevé el nucli de l’EVA Penedès del 2 al 4 de juny, seguit de la resta de municipis
que han apostat per l’EVA participant i contractant actuacions al seu municipi.
Enguany hi col·laboren, els ajuntaments de Sant Sadurní d'Anoia, Llorenç del Penedès,
Olèrdola, Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Torrelles de Foix, Sant Pere de Riudebitlles,
Gelida, Sant Margarida i els Monjos, Vilafranca del Penedès, Avinyonet del Penedès,
Subirats, Pla de Penedès i Sant Martí Sarroca.
El Festival EVA Pradell de la Teixeta es gestiona directament amb l’Ajuntament de Pradell i
una comissió de voluntaris. El Festival es condensa en tres dies i sempre hi ha alguna
actuació vinculada directament amb el territori. Pradell compta amb vàries places al centre
del municipi on es concentren la meitat dels actes i la resta d’escenaris canvien en funció de
la tipologia d’espectacle que es fa. La cova del Rector, a 20 minuts a peu del poble i amb
accés únicament per camins de muntanya, és l’escenari més emblemàtic del festival.
Gurb estrena aquest 2017 un nou format en format Cicle, amb espectacles entre abril i
desembre al Recinte de l’Esperança.

QUÈ BUSCA L'EVA?
L’ EVA té com a 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 identitat del territori.
Generar implicació dels diferents agents del territori on es realitzen les accions i la
interacció entre aquests: caves, comerços, associacions, entitats, etc.
Incloure la tradició oral d’avui sense limitar-nos a la tradició d’ahir. Es tenen en
compte les fórmules contemporànies on la paraula segueix sent protagonista:
literatura i escriptors contemporanis, hip hop, glossadors, narradors, recitadors i
altres veus.
Implicar la societat civil i les associacions a participar activament dins del Festival
Potenciar la paraula, la narrativa i la tradició oral.
Donar a l’ofici narratiu l’espai social, cultural i escènic que es mereix.
Proximitat, com feien 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.
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-

Crear un espai de referència a Catalunya. Som pioners en format, continuïtat i
envergadura.

L'EQUIP EVA
El Festival EVA està organitzat per l’Associació Artística Triskel, que va néixer a Vilafranca
del Penedès davant el desig 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 durant tot l’any i durant la gestió i
desenvolupament dels festivals, amb un equip de professionals per a portar a terme les
seves activitats. També gestiona el programa EVA354 des del gener de 2015 i la sala
d’espectacles La Cisterna des de l’abril de 2013.
El Festival EVA i l’Associació Triskel estan dirigits per Jordina Biosca, actriu i narradora.
www.jordinabiosca.com

SUPORT I COL·LABORACIONS
El Festival EVA Penedès compta amb el suport de:
Ajuntament de Sant Sadurní, Diputació de Barcelona, Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya, Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Ajuntament de Sant Martí Sarroca,
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, Ajuntament d'Olèrdola, Ajuntament de Torrelavit,
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos, Ajuntament d'Avinyonet del Penedès,
Ajuntament del Pla del Penedès, Ajuntament de Gelida, Ajuntament de Torrelles de Foix,
Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Ajuntament de Llorenç del Penedès, Cal Bolet,
Vinseum, la Plana Rodona, Cal Carafí, Vivers Torrents, Caixa Bank i Biblioteca Torras i
Bages.
Hi col·laboren:
La Cisterna, EVA354, Cineclub Vilafranca, Casal Popular de Vilafranca, Llibreria l'Odissea,
Jo Pintu, Cercle d'Agermanament Occitano-Català, Viure en família, Ajuntament de Sant
Quintí de Mediona, Col·lectiu Gargot, Cava Jaume Giró i Giró, Vins i caves Alsina & Sardà, i
Bubalú solucions digitals.
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Agraïments:
Voluntaris EVA Sant Sadurní, voluntaris EVA354, Albert Zafra, Xais d’Olèrdola, Àngels
Garreta, Associació Cultural Joan Amades, Associació de veïns de la Rovira Roja, CIC
Fassina, Cal Ferrer Nou, Cal Calixtus, Biblioteca MAT, Biblioteca municipal Joan Sardà I
Lloret, Parròquia de Moja, Rosa Vidal, ELIC, Casa dels Avis de Sant Sadurní, Residència
Inglada Via, Residència Mare Ràfols, Escola Guerau de Peguera, Centre de dia de
Torrelavit, Casal Joan Amades, Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, Nou Verd, Mas
Albornà, Residència Font Santa i l’equip EVA.
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