
Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral

2017

Festival de tardor 
al Monestir de Sant Llorenç 

Guardiola de Berguedà
Cada dissabte d’octubre
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Ada Cusidó 
L’arbre de sucre

17:00h
----

Un conte per passejar per les quatre 
estacions de l’any des del balcó de casa
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’atura-
ven 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!

----
Tots els públics

----
3€ (2€ amb el Carnet de La Cisterna)

Assun Planas  
La sorpresa del roscón, 

 d’Elvira Lindo
19:00h

 ----
La vida després de penjar els hàbits

La sorpresa del “roscón” és un text 
tragicòmic i el seu eix gira al voltant 
de la reflexió d’una dona que intenta 

entendre en quin moment va començar a 
equivocar-se a la vida. Corina, la nostra 
protagonista, penja els hàbits després de 
15 anys com a missionera a Guinea per 

casar-se amb un càmera de televisió.
----

Públic adult
----

5€ (4€ amb el Carnet de La Cisterna)

Adofo Osta 
i Jordina Biosca 
El nen de la neu

19:00h
----

Petit concert de grans emocions
Des de la veu cantada de l’Adolfo neixen 

i moren històries de tots els temps. Des 
de la veu narrada de la Jordina, aquestes 

històries s’amplifiquen i descriuen al 
detall les sensacions i emocions del textos 
que han viscut a través d’aquest mateix 
temps. Dramàticament o còmicament, 

els posarem en escena per fer emocionar 
o riure a aquells qui ens escoltin. I amb 

just 2m quadrats i dues cadires. Més fàcil 
impossible.

----
Públic adult

----
5€ (4€ amb el Carnet de La Cisterna)

Jordina Biosca   
El petit eriçó

17:00h
----

La perseverança que assoleix l’objectiu
Al capdamunt d’una muntanya,  

un matrimoni s’accidenta i queda aïllat per  
la neu i el fred en una cabana. Passen  
els dies i les coses no milloren, fins que  

al final, entre sospir i sospir, tots dos acaben 
pensant que potser, si haguessin tingut  

un fill, els podria ajudar a tirar endavant.
----

Tots els públics
----

3€ (2€ amb el Carnet de La Cisterna)

7 d’octubre 14 d’octubre



Jordi Jubany 
En Perot i el ratolí

17:00h
----

L’amistat amb els animals no té preu
En Perot és un nen que té les butxaques 
més buides que un pou sense aigua. Res, 
ni cinc. Ara bé, té un cor que no li cap al 
pit, i mentre busca pel bosc alguna cosa 

amb què omplir l’estómac, es trobarà 
animals de tota mena a qui no dubtarà 

d’ajudar peti qui peti. I això, és clar, tindrà 
conseqüències...

----
Tots els públics

----
3€ (2€ amb el Carnet de La Cisterna)

Mònica Torra 
Un viatge de contes

17:00h
----

Un viatge al voltant  
del món ple d’històries

Contes d’aquí d’allà, de qualsevol país de la 
terra, llunyà o proper. Farem un viatge que 
ens portarà a conèixer i reconèixer coses 
que van passar fa molts molts anys però 
que les històries de viva veu d’arreu, han 
seguit mantenint vives per tothom qui les 

vulgui escoltar. 
----

Tots els públics
----

3€ (2€ amb el Carnet de La Cisterna)

Mònica Torra 
Fes-li el salt  

amb Roald Dahl
19:00h

----
Històries inspiradores tant  

per Hitchcock com per Amodóvar 
Quin ús inesperat se li pot donar a una 

espatlla de xai? Com pot convertir-se un 
abric en un malson?

La narradora Mònica Torra, ens aproparà 
durant una hora al món dels contes per 

adults de Roald Dahl. Històries apassio-
nants, sorprenents, àcides i macabres, ple-
nes d’humor negre, resultat d’una selecció 

d’alguns dels seus millors contes.
----

Públic adult
----

5€ (4€ amb el Carnet de La Cisterna)

Escarteen Sisters 
En concert

19:00h 
----

Concert de seduccions
La Flàvia i la Laia no només canten de me-
ravella sinó que toquen el violí i el violoncel 
exquisidament. A banda d’això, però, tenen 
la passió i el talent per estar en un escenari 
fent gaudir el públic tanta estona com faci 
falta. Sense fer rebombori, sense artificis. 

Un bombó que ja despunta amb molt bons 
presagis. Cal no perdre-se’l. Guanyadores 

del Festival Acústica de Barcelona 2016 i el 
premi del públic. 

----
Públic adult

----
5€ (4€ amb el Carnet de La Cisterna)

21 d’octubre 28 d’octubre



-- organitza -- 

www.monestirsantllorenç.cat

Associació Artística Triskel
+34 660 687 325

www.enveualta.com
eva@enveualta.com

-- segueix-nos --   
Us convidem a seguir o a recomanar les xarxes socials  

del festival eva 2017
--

   facebook.com/evafestival
    twitter.com/evafestival

 @EvaFestival #EvaFestival

-- amb el suport de --

Doncs bé, aquí ens teniu! El Festival EVA  
s’estrena al Monestir de Sant Llorenç com a Festival  

de tardor. Durem al Berguedà la millor narració  
i tradició oral per delectar-vos les orelles, a grans i xics 

amb el programa que teniu entre mans.  
Us convidem a unir-vos a la nostra família de festivals 

que des de fa 13 anys tenen lloc al Penedès, Pradell de 
la Teixeta, Gurb, i ara al Monestir de Sant Llorenç de 

Guardiola de Berguedà. Us hi esperem!
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