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Estimats tots, 

Novament preparats per a l’EVA, un EVA que un any més,  
i amb més força encara, s’aixeca reivindicativa: com les llimones,  
com el sol, com l’allioli, com els plàtans, la mimosa, les panotxes  
de moresc, els llaços a les solapes i les balconades o com la cafetera 
groga que em vaig comprar l’altre dia. Reivindicacions a l’abast  
de tothom i a tocar de la quotidianitat. Perquè els grans canvis 
generen grans moviments i alhora, parteixen de petits actes que, 
sumats, esdevenen una revolució. Així, doncs, enguany vestim l’EVA 
de groc: menjarem pomes grogues i persistirem en la idea que el 
pensament crític és el que ens fa persones i ens ajuda a qüestionar-
nos allò que tenim al voltant, continuadament, com uns corconets, 
com una corrua de formigues que acaben fent forat allà on semblava 
que hi havia paret. Us proposem des de la cultura, des del desig  
de ser, fer i aportar cultura, sumar-vos al nostre clam de no ser res si 
no som poble, com diria l’Estellés. De viure aquests dies gaudint de la 
cultura i l’espectacle perquè la vida, el lleure, la salut, el fet social,  
la diversitat i la política, entre d’altres tantes coses, poden i han d’anar 
de bracet sense fer-se mal. I si cal, posicionant-se i plantant cara. 

Hi sou tots benvinguts. I quan diem tots, volem dir tothom: perquè 
acollim, compartim i obrim portes a les emocions, l’esperit crític, la 
confrontació d’idees i les bones tertúlies enmig de la festa. 

Benvinguts a l’EVA!
Jordina Biosca
Directora de l’EVA

El que és realment  
important és no deixar  
de qüestionar-se  
les coses.
Albert Einstein
Físic alemany (1879-1955)

Segueix-nos
Us convidem a seguir o a recomanar  
les xarxes socials del festival EVA

Facebook, twitter i intagram 
@evafestival - #evafestival

www.enveualta.com 
www.eva354.com



29.06.18

19.30h 

Pradell 
Plaça de Sant Isidre

Oscar Intente
Hem escollit
Vinguts del que fórem, 
restem el que som
Recull de poemes amb reflexions dels 
nostres poetes sobre el seu país. Un 
espectacle on la paraula és l´única 
protagonista. El poder de la paraula nua, 
les veus de diferents poetes al llarg de 
diferents èpoques .

Amb tot, no es tracta d’un recital, sinó 
d´una interpretació viscuda on els temes 
ens arriben d´una manera absolutament 
teatral, amb solemnitat, amb humor, amb 
ironia... Un exercici de virtuosisme actoral 
al servei de la poesia.

 Adults 

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Centre Quim Soler
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

22.15h

Pradell 
Corral nou

Héctor Urién
Las mil y una noches (1a nit)
O com aconseguir que  
no et tallin el cap
L’Héctor ens vindrà a fer un tastet del com 
i el perquè de les Mil i una nits, aquesta 
història que ha sobrepassat el pas del 
temps i ha quedat inserida a la memòria 
popular de tants i tants països. El tindrem 
durant dues nits, i en cada una d’elles, ens 
posarà en solfa de les vicissituds de la 
jove Sherezade per poder sostenir, una nit 
més, el cap sobre les espatlles.  Ara bé, si 
escolteu la primera no us podreu perdre 
la segona, i així successivament... Quedeu 
avisats. 

 Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell  
Festival EVA

29DIVENDRES
DE JUNY
Hora Espectacle 

19.30h Oscar Intente 
 Hem escollit

22.15h Héctor Urién 
 Las mil y una noches



09.06.17 30.06.18

13.00h

Pradell 
Plaça Castell

La gran glosada 
Exhibició de Glosa
En cap cap cap  
el que cap en aquest cap
La cosa anirà així: tindrem tres glosadors, 
en Ferriol Macip, la Laia Pedrol i la Fardatxa. 
Com a músic els acompanyarà en Joan 
Sobrevals per tal que no perdin el compàs, 
i el qui els posarà les coses difícils i els farà 
suar la cansalada serà el Ponicano Martí 
Ruiz, alter ego de mestre de cerimònies 
que un a un o a tots alhora, els proposarà 
reptes, temes, pals o si s’escau glosar  
i saltar alhora la corda per tal que puguem 
veure, els espectadors, les habilitats dels 
glosadors.

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell
Festival EVA

18.00h

Pradell 
Plaça Vellets, escenari Les Roses 

Alberto San Juan
Autorretrato de un joven 
capitalista español
Text de rabiosa  
actualitat política i social. 
Imprescindible
Fiel a mi entorno, en octubre de 2012 me 
veo sin trabajo y con grandes deudas. Un 
hombre de mediana edad y buena posición 
social probando de pronto el sabor de 
la exclusión. ¿Qué ha pasado aquí?, me 
pregunto angustiado. Autorretrato es la 
búsqueda de posibles respuestas. 

La confesión de pequeños fragmentos 
de mi vida como excusa para hablar de 
la vida en mi país desde que nací, en los 
últimos años del Franquismo. Dictadura, 
Transición, ¿Democracia? 

Alberto San Juan, membre fundador 
de la companyia Animalario, es presenta 
en solitari amb Autorretrato de un joven 
capitalista español per mostrar-nos la seva 
visió, sempre crítica –i amb humor– de la 
vigent actualitat i de la nostra història.

 Adults

Idioma Castellà

Preu Taquilla inversa 

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA

11.30h

Pradell 
Plaça Vellets, escenari Les Roses

Gina Clotet
El món de Lobel
Petites bestioletes per a 
grans històries
 El saltamartí tenia ganes de fer un viatge. 
Al matí va trobar un camí llarg i polsegós 
que s’enfilava cap als turons i baixava cap 
a les valls.
 –M’agrada aquest camí! Som-hi! 
Una sessió de narració a partir de les 
històries escrites per Arnold Lobel a 
El viatge del saltamartí i Històries de 
Ratolins.

 Públic familiar

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell  
Festival EVA

30
Hora Espectacle 

11.30h Gina Clotet 
El món de Lobel

13.00h La gran glodada 
Exhibició de Glosa

18.00h Alberto San Juan 
Autorretrato de un joven 
capitalista español

19.30h Anna Güell, Héctor  
Urién i Les noves  
Cariàtides 
A tres bandes

22.30h Jordina Biosca 
i David Garcia 
Concert d’Amor i de Mort

22.30h / Jordina Biosca  
i David Garcia 
Concert d’Amor i de Mort

DISSABTE
DE JUNY



30.06.18

19.30h

Pradell 
Plaça Castell, baixos de Cal Sarroca  
i Cap davall de la Vila

Anna Güell, Héctor Urién, 
Les Noves Cariàtides
A tres bandes
Tres eren tres tot 
tombant-la
Torna el clàssic itinerant de l’EVA amb tres 
propostes per passejar, gaudir, escoltar i 
passar-ho bé. Per als neòfits, us informem 
que un cop acabat l’Autorretrato... 
Quedem a la plaça es Vellets i allà ens 
esquarterarem en tres grups per anar 
a veure el primer dels tres espectacles 
programats per diferents espais del poble. 

Artistes

Anna Güell Qui te por de Capmany i Woolf?
Héctor Urién: Las mil y una noches (2a nit)
Les Noves Cariàtides: Mireia Mena  
i Gemma Pla

19.30h Sortida dels grups a la plaça 
Vellets

 Adults

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

Hi col·labora:
Familia Sarroca

22.30h - 24.00h

Pradell 
Cova del Rector

Jordina Biosca i David 
Garcia
Concert d’Amor i de Mort
Un concert per refugiar-hi 
el cor
Coneixent com ja coneixem la Jordina de 
fa anys, potser que no ens entretinguem 
massa a explicar el què i que us deixeu 
sorprendre venint a la cova a veure-la amb 
en David Garcia, a la guitarra espanyola, 
acompanyant-la en el que pot ser, o serà, un 
bany de llàgrimes. No us espanteu, però: ja 
veurem si seran de riure o de plorar.  

És indispensable portar llanterna, coixí 
per seure i bon calçat per a la caminada 
fins a la cova.

30 minuts abans de cada actuació 
Sortida del Sindicat 

 Adults

Idioma Català i castellà

Preu Taquilla inversa

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

01
Hora Espectacle 

11.00h Fòrum Obert 
Tu mateix!

12.45h Joan Rovira 
Visca lo sud!

18.00h  Jordi Font 
La república dels contes

19.30h Yoshi Hioki 
La flor que palpita

DIUMENGE
DE JULIOL



01.07.18

18.00h

Pradell 
Plaça Castell

Jordi Font
La república dels contes
República i revolució!  
Ho volem tot!
A la República dels Contes hi trobaràs 
un lloc increïble: un lloc que de vegades 
apareix i de vegades desapareix. Un 
lloc ple de màgia, ple de llibertat, on 
qualsevol història es pot fer realitat. 
Aquí hi descobriràs un munt d’històries 
d’amor, d’aventures, guerres, alegria, 
por, fantasies… Acompanyat per oques 
escaladores, princeses pacients, peixos 
artistes, serps gegants i flors increïbles.

 Públic familiar

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

19.30h Espectacle de Cloenda

Pradell 
Plaça Vellets, escenari Les Roses

Yoshi Hioki
La flor que palpita
La flor que palpita, i a 
veure què més palpitarà
Sota una lleu pluja primaveral les paraules 
cauen. Càlides, humides i delicades. Com 
pètals de peònia acabats de deixar-se 
anar. És aleshores quan el terra moll es 
vesteix d’històries i poesia carregades 
d’erotisme, sensualitat i humor. La dona, la 
bellesa i la llibertat son alguns dels temes 
recurrents d’aquest espectacle. Alguns, 
recopilats al llibre de contes de Konjyaku 
Monogatari, editat al segle XII. Alhora, les 
narracions seran delicadament cosides 
per una coreografia subtil i simbòlica a 
través del recitat de poesia Tanka de la 
famosa poetessa Akiko Yosano.

 Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

01.07.18

11.00h

Pradell 
Plaça de l’Església

Fòrum Obert
Tu mateix!
Moment de glòria
Tornem a fer crida oberta a lectors 
empegueïts, lletraferits varis i oradors de 
primera línia per tal que pugueu participar 
un any més al Fòrum Obert. Micro en mà, 
podreu deixar anar tot allò que us vingui 
de gust i recrear-vos, per espai màxim 
de 5 minuts (ni un més) en els vostres 
amors, pors, crítiques socials o arengues 
polítiques vàries. Tot s’hi val: tan sols us 
demanem ganes i assajos previs per tal de 
rebre, el públic, una dicció ben acurada i 
un 10 en capacitats comunicatives. Tot en 
veu alta perquè ningú no es perdi res. 

Us hi esperem. 

 Tots els públics

Idioma Qualsevol

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions a pradell@enveualta.com

Pot ser lectora qualsevol persona que  
en tingui desig, prèvia inscripció.

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

12.45h

Pradell 
Plaça Castell

Joan Rovira
Visca lo sud!
Viatge de Camarles  
a Pradell
Ep! Ja el tenim aquí. El festa-autor 
camarlenc Joan Rovira vindrà a Pradell a  
presentar-nos el seu nou disc per escoltar-
lo en la mena de formats que més ens 
agraden a l’EVA: ben a propet i a tocar del 
públic, i sense massa estridències. Vindrà 
ell solet amb la guitarra i l’explotarem al 
màxim en el que és el seu punt fort:  
el directe. 

Joan Rovira combina la música festiva 
amb la música més personal. Capaç de fer 
ballar i emocionar durant l’hora i mitja de 
concert, és autor també de cançons com 
Germans de llengua o Lo meu riu, que 
han esdevingut dos himnes de la música 
actual del nostre país. Apa, ja us podeu 
anar preparant. 

 Tots els públics

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 



La Font

Plaça  
Castell

Plaça 
St. Isidre

El Cafè 
La Societat

Cova  
del Rector

Corral Nou

Plaça  
Església 

Cal 
Sarroca

Cap 
Davall

Escenari  
Les Roses

Plaça dels Vellets

Escoles

Piscina

El Cafè La Societat 
Restaurant

Lloc de trobada per anar  
a la Cova del Rector
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P Hora Lloc Artistes Espectacle P 

Divendres 29 de juny

 19.30h Plaça de Sant Isidre Oscar Intente Hem escollit 

 22.15h Corral nou Héctor Urién Las mil y una noches (1a nit) 

Dissabte 30 de juny

 11.30h Plaça Vellets,  Gina Clotet El món de Lobel 
  escenari les Roses 

 13.00h Plaça Castell La gran glosada Exhibició de glosa 

 18.00h Plaça Vellets,  Alberto San Juan Autorretrato de un joven 
  escenari Les Roses  capitalista español* 

 19.30h Plaça Vellets Anna Güell A tres bandes: 
   Héctor Urién Qui té por de Capmany i Woolf? 
   Les Noves Cariàtides  Las mil y una noches (2a nit) 
    En concert 
 

 22.30h Cova del Rector Jordina Biosca i David Garcia Concert d’Amor i de Mort* 
 24.00h 

Diumenge 1 de juliol

 11.00h Plaça de l’Església Tu mateix! Fòrum Obert 

 12.45h Plaça Castell Joan Rovira Visca lo sud! 

 18.00h Plaça Castell Jordi Font La república dels contes 

 19.30h Plaça Vellets Yoshi Hioki La flor que palpita 

P = Públic Públic Familiar Tots els públics Adults 

* Taquilla inversa



...visc en un antic regne on sempre ha 
persistit el costum i l’obsessió d’anar-se 
atapeint pacientment el cap amb idees i 
imatges que aporten un gaudi indescriptible 
i un dol encara més gran, visc entre gent 
disposada a donar fins i tot la vida per un 
paquet d’idees ben premsades.
Bohumil Hrabal  
Una sol·litud massa sorollosa, 1987

A la família Sarroca i a tots els incombustibles de l’EVA Pradell que han treballat abans, 
durant i després del festival. 

Hi col·laboren

Agraïments

Mitjans



Consell Comarcal del  
Priorat

Organitza

www.pradelldelateixeta.cat 

 
Associació Artística Triskel

Pg. Rafael Soler, 17
08720 Vilafranca del Penedès

 
+34 660 687 325

eva@enveualta.com

Amb el suport de

www.enveualta.com

Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral


