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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 
eva@enveualta.com

Informació general
Reserva d’entrades al correu indicat a cada 
espectacle

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

Allotjament recomanat
Alberg Municipal de Joventut  
de Vilafranca del Penedès

Preu especial per als espectadors  
i espectadores de l’EVA.

Informació i reserves
938 171 995
alberg@vilafranca.org
alberg.vilafranca.cat

Benvolguts, 

Fem quinze anys. Vam començar el 2005 i, de cop i volta, ens trobem 
amb allò de “la niña bonita”. Fa il·lusió, la veritat: són una bona colla 
d’anys on ha passat de tot i ens hem trobat amb mil sotsobrades, 
batzegades, abraçades, impressions, encerts, desgavells, alegries i tantes 
altres coses que de vegades ens han fet riure i d’altres no, que, posats 
que ens passin coses, n’hi ha de tots els colors. Tenim públic fidel des 
del principi i públic nou i passavolants que ara venen i ara se’n van. De 
tot, com a qualsevol casa bona, no? Ara bé: hi ha una cosa que ha estat 
sempre present i sempre impassible davant les mutacions humanes: 
el territori. El territori Penedès, que ens ha acollit durant aquest temps i 
ens ha mostrat racons insòlits, amagats, bellíssims o fins i tot prohibits. 
Estem orgullosos de poder-hi posar els peus i poder-hi portar actuacions 
que ens obrin les cases, i puguem pujar a terrats i campanars, o entrar a 
patis o cellers, de veure i beure de les fonts que ens envolten i passejar 
entre vinyes o anar a visitar ermites o caminar per senderes o jaure a les 
places o, o, o.... El territori ens ha fet d’eix transversal durant tot aquest 
temps i ha jugat amb la mobilitat de tots els qui ens heu fet costat. 
Volem, enguany, retre homenatge a aquesta terra que ens acull i que no 
es cansa de mostrar-nos les seves delícies i possibilitats. Volem celebrar 
els 15 anys de l’EVA mostrant-vos el Penedès no només a través de 
les paraules de tots els qui l’ompliran d’espectacles, sinó a través del 
mateix programa que teniu entre les mans i uns vídeos especials que 
us hem preparat. Perquè el Penedès té múltiples cares i formes, amaga 
mil secrets, i ens farà falta més d’una sola manera de mirar-nos-el per 
copsar-lo tot. Com sempre, us convidem a fer-ho amb nosaltres. 

Benvinguts a l’EVA!

Jordina Biosca
Directora de l’EVA



21.30h Acte inaugural

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Jordina Biosca
Pregó
Baixar a les profunditats
En llatí l’origen de la paraula pregó, o sia, 
l’etimologia és profundu: Pregon. O pregona.
Vaig començar a utilitzar el mot pregó 
com a sinònim de profund arran de textos 
i contalles de Joan Amades: abans d’ell, 
tot havia estat sempre, en lloc de pregon, 
profund o fons, simplement. Això, en el cas 
que ens ocupa, em porta a fer un joc de 
paraules i dir que de cara a la proposta de 
fer un espectacle que sigui un PREGÓ, el 
que cal és que, si t’hi poses, sigui el màxim 
de pregon possible. Un pregó pregó. Un 
pregó que no es quedi per la superfície, per 
bonica que sigui, ni passi d’esquitllentes 
per qüestions massa importants com per 
no ser tractades amb certa profunditat. 
Baixarem a algunes entranyes, per bé que 
pugui coure alguna ferida, i baixarem a 
zones obscures. Pregonarem. 

Intèrprets: Jordina Biosca, Marta Casas, 
Teresa Serrat, Laura Giménez, Mireia 
Sanabria, Mònica Catasús, Anna 
Castelló, David García Aparicio, Jordi 
Muixí. 

 Adults

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA

23.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Llits a la plaça
Històries golfes a cau 
d’orella
Per jaure i a veure què t’expliquen
Una becaineta a la Plaça de l’Ajuntament? 
Si sou prou agosarats, us regalarem les 
orelles mentre jaieu amb tota la calma a 
les portes de la casa gran sense que ningú 
us hagi de dir res de res. Bé, res de res 
tampoc: us oferim històries golfes, per 
tard, i per continguts. Només per adults!

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA

Divendres 31.05.19

31DIVENDRES
DE MAIG
Hora Espectacle 

21.30h Jordina Biosca,  
 Pregó inaugural

23.00h Llits a la plaça 
 Històries golfes  
 a cau d’orella



Eva354

EVA354
Des del 2014, l’EVA354 llegeix pel Penedès en format de voluntariat 
lector cultural i entra a residències, domicilis particulars, casals d’avis, 
biblioteques, caminades populars i actes i accions ben variades 
per apropar les lectures, la veu, la literatura i la paraula dita a totes 
aquelles orelles àvides d’escoltar i gaudir amb els textos que els 
voluntaris, setmana rere setmana, es van preparant durant tot l’any. 
Dins el marc de l’EVA, però, tot es condensa i en 10 dies us oferim, 
a voluntaris i públic general, espais oberts de lectura per venir-vos a 
mostrar, compartir i regalar allò que vulgueu aportar. Tindreu al vostre 
abast un total de 2 cursos de formació de lectures en veu alta per a 
tots aquells que vulgueu aprendre’n o millorar i un total de 13 espais 
lectors oberts per a tots els públics. El nostre lema: llegir per aprendre 
i llegir per entendre la vida. 

Si vosaltres també voleu llegir, sereu tots benvinguts. I si només voleu 
escoltar, també ho sereu, és clar!

Us hi esperem!

Més informació
lectures@enveualta.com
www.enveualta.com
www.eva354.com



09.06.17 Dissabte 01.06.19

01
Hora Espectacle 

11.30h Llits a la plaça

11.00h Rosa Vendrell

12.00h L’Eva354 
a Cal Calixtus

18.00h Agnès Agbotom  
i Musbaba Traoré

18.00h La Pop, Petita Orquestra 
Peiotaire

19.00h Màgic Martini

19.00h A tres bandes Jose 
Manuel Garzón, Carolina 
Rueda, Enric Llort

19.00h The Hanfris Quartet

19.30h Miquel Ukecontes

22.00h Per viure el cementiri,  
no cal morir-se (VI)

DISSABTE
DE JUNY

11.30h a 13.30h 

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Llits a la plaça
Històries a cau d’orella
Per jaure i a veure què t’expliquen
Quina meravella, llevar-se, arribar a la 
plaça de l’ajuntament i poder-nos posar 
altre cop dins el llit! Un llit? Més d’un, de 
fet: n’hi haurà uns quants, al bell mig de 
la plaça i, amb ells, un seguit de narradors 
que quan t’hi estiris a descansar una 
estona t’explicaran una història preciosa a 
cau d’orella. 

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA

11.00h

Sant Quintí de Mediona 
Sortida de la Bibliotaca Municipal  
per anar als Safarejos, c/Sant Antoni, 13 

Rosa Vendrell
Memòries líquides
Xerrada als safarejos
Ens van ensenyar que la roba bruta es renta 
a casa i que de segons què no se’n pot 
parlar quan hi ha roba estesa. En aquesta 
xerrada musicada farem bugada de tot i 
més, esbaldirem les nostres cabòries i les 
estendrem al vent perquè les faci voleiar i se 
les emporti ben lluny. Memòries líquides és 
una proposta singular i creativa amb 1.001 
ingredients sobre les feines de rentar la roba 
de les àvies i besàvies a rius, recs, basses i 
safareigs, amb tot un microcosmos del qual 
elles són testimoni viu. Espais de treball, 
de socialització, de trobada, d’alegries i 
tristeses, però també de llibertat. Amb 
l’aigua com a punt de partida, proposem 
un acte de memòria històrica a través de 
fonts orals recollides per la comunicadora 
penedesenca Rosa Vendrell Miret. Amb 
testimonis de dones, objectes de fer bugada, 
lectures en veu alta, cançons i sorpreses. Un 
viatge amb els safareigs com a origen per 
obrir les ales i volar ben lluny i ben alt!

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret, 
Ajuntament de Sant Quintí de Mediona, 
Campus Joan Amades - La Quintinada  
i Festival EVA



Dissabte 01.06.19

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

La Pop,  
Petita Orquestra 
Peiotaire
Els Garcia & Cia. La família 
s’amplia 
La segona part de la gran nissaga
La POP revisita i actualitza peces del 
cançoner popular galacticovalencià (que 
és com dir galaicoportuguès) barrejades 
amb les tonades més jogasseres de la 
banda de la Valldigna (País Valencià) en un 
espectacle per a tots els públics, amb clara 
vocació interactiva i posada en escena 
teatral. 

 Familiar

Idioma Valencià

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i 
Festival EVA  

19.00h

La Bisbal del Penedès 
Auditori Salvà, Centre Municipal de 
Cultura, plaça Major s/n

Màgic Martini
Déjà Vu
Voilà, i ja no hi és!
Màgia, màgia, màgia i màgia. A tocar de 
nas, de peus a terra, a mig metre i davant 
dels morros. 

 Familiar

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de la Bisbal del Penedès 
i Festival EVA

12.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Pati de Cal Calixtus, c/ Diputació, 26

L’Eva354  
a Cal Calixtus
Tu mateix!
Colors
Els colors ens envolten, ens alimenten i 
ens nodreixen els sentits. Conscientment o 
inconscientment, els colors ens influeixen. 
En els animals i les plantes, els colors poden 
significar supervivència o extinció. Diuen 
que els colors són el llenguatge de l’ànima. 
De colors, n’hi ha per donar i per vendre, 
i constantment en fem de nous: color 
albercoc, vi, mostassa, canyella, palla o 
semàfor. Veniu a escoltar i a narrar lectures 
acolorides de tot l’arc de Sant Martí!

 Tots els públics

Idioma Català i Castellà

Preu Gratuït

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
Eva354 i Festival EVA 

Hi col·laboren
Cal Calixtus i Caixabank

18.00h

Avinyonet del Penedès 
Sala d’actes del Centre de dinamització 
Turística, Local d’Avinyó Nou, c/Carme, bis.

Agnès Agbotom i 
Musbaba Traoré
Adjru uai.... o quan els 
contes passen!
És sota l’ombra d’un arbre que es 
reconeixen les seves fulles
L’explicació de les coses que ens envolten 
és una constant a la cultura africana: cau 
una estrella i passa un conte, bufa el vent 
i passa un conte, rugeix un lleó i passa 
un conte... passen les coses i just darrere, 
arriba i passa un conte! 

S’ha de conviure amb un ésser humà, 
home o dona per tal de conèixer la seva 
manera de viure, els seus costums i la seva 
cultura.

 Familiar

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament d’Avinyonet del Penedès  
i Festival EVA 

Dissabte 01.06.19



Dissabte 01.06.19

19.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Sortida dels grups al pati de la Fassina,  
c/Hospital, 23

José Manuel Garzón, 
Carolina Rueda,  
Enric Llort
A tres bandes 
De casa en casa
Torna el clàssic itinerant de l’EVA amb tres 
propostes per passejar, gaudir, escoltar i 
passar-ho bé. Per als neòfits, us informem 
que ens trobarem al pati de la Fassina al  
c/Hospital i allà ens dividirem en tres 
grups, cada un dels quals serà orientat 
per un guia que ens portarà a recórrer 
raconets inesperats. Sigueu puntuals.  
Si no, no tindreu temps de veure-ho tot!

 Adults

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA 

Espais
CIC Fassina, Cal Pere Jan,  
Cal Guineu i Ateneu

19.00h

Finca Viladellops, Olèrdola 
ctra C-15z, sortida Viladellops

The Hanfris Quartet
Barbershops, cants  
a cappella
The Hanfris quartet és un grup vocal 
masculí format el 2009 i quatre vegades 
medalla d’or al Campionat d’Espanya 
de Quartets Barbershop. Els quatre 
membres, que compten amb una llarga 
trajectòria en formacions d’expressió 
exclusivament vocal, ajunten les seves 
capacitats per oferir un concert d’alta 
qualitat tècnica i interpretativa. El 
concepte d’espectacle arrenca de l’estil 
Barbershop i s’amplia i es projecta 
mitjançant una proposta dinàmica, alegre 
i d’alta connexió amb el públic, presentant 
versions de cançons de rock&roll, 
estàndards del jazz, swing, musicals, punk, 
clàssica, bandes sonores de pel·lícules, 
versions de temes en català i peces 
pròpies de l’estil.

 Adults

Idioma Català/Anglès 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament d’Olèrdola i Festival EVA 

Hi col·laboren
Finca Viladellops  

19.30h

Santa Margarida i els Monjos 
Molí del Foix, c/ Farigola, 2

Miquel Ukecontes
Contes a la carta
El remei de la teca
Tothom ho sap. Els aliments són part 
important de les nostres vides. Ens 
nodreixen, i al seu voltant compartim els 
millors moments de la vida… Però, pot 
una ceba canviar el destí de tot un país? 
De veritat algú ha arribat a enamorar-se 
per menjar sopa? I... a on s’ha vist que es 
mengin les pedres?

 A foc lent i removent ben a poc a poc 
cuinarem divertides històries narrades 
amb una insòlita col·lecció d’instruments 
musicals i elements sonors que ens 
deixaran ben tips.

 Familiar

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, Remeiart  i Festival EVA

22.00h Obertura + copa de cava

Sant Sadurní d’Anoia 
Cementiri Municipal, pg. de Can Codorniu

Per viure el cementiri,  
no cal morir-se (VI)
Diversos artistes
Passejada per posar els peus a terra
Per sisè any dins el marc del Festival Eva, 
us convidem a fer una passejada nocturna 
pel cementiri. Porteu rebequeta i ganes 
d’escoltar i mirar, que l’ambient ja el tenim 
servit i ens embolcallarà durant les dues 
hores d’espectacles que us oferirem. Sense 
por, eh? Tothom està avisat de la nostra visita. 

Artistes

Svetlana Tovstukha (violoncel), Concert
Juanan Rodríguez (narrador), Amores 
impossibles
Martha Escudero (narradora), La Catrina
Carolina Rueda (narradora), Cuentos en 
la penumbra
Tornaveus, Polifonies
Instal·lació del Jardí de les ànimes
EVA 15 anys de festival

 Adults

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Trobareu el mapa del cementiri amb els 
punts d’actuació a enveualta.com

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA 

Hi col·laboren
Pastisseria Carafí i Parròquia de Sant 
Sadurní d’Anoia

Dissabte 01.06.19



11.30h a 13.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Llits a la plaça
Per gaudir de les històries a cau d’orella
Quina meravella, llevar-se, arribar a la 
plaça de l’ajuntament i poder-nos posar 
altre cop dins el llit! Un llit? Més d’un, de 
fet: n’hi haurà uns quants, al bell mig de 
la plaça i, amb ells, un seguit de narradors 
que quan t’hi estiris a descansar una 
estona, t’explicaran una història preciosa a 
cau d’orella. 

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA

13.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Jaume Arnella  
i Ramon Solsona
Versos i cançons per fotre 
el camp
Consignes sense eufemismes
Sessió festiva amb versos i cançons a 
partir dels poemes satírics de Botifarra de 
pagès i altres composicions de caràcter 
reivindicatiu, compostes expressament 
per tocar la pera a alguns que es 
passegen amb el braç alçat pel món. 
Versos, cançons, humor i mala llet amb la 
participació de tothom perquè volin fins 
als destinataris, que són lluny, i els rebin en 
contra de la seva voluntat.

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
i Festival EVA

De 18.00h a 20.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament

Llits a la plaça
Per gaudir de les històries a cau d’orella
Quina meravella, aixecar-se de la migdiada, 
arribar a la plaça de l’ajuntament i poder-
nos posar altre cop dins el llit! Un llit? Més 
d’un, de fet: n’hi haurà uns quants, al bell 
mig de la plaça i, amb ells, un seguit de 
narradors que quan t’hi estiris a descansar 
una estona, t’explicaran una història 
preciosa a cau d’orella. 

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

02
Hora Espectacle 

11.30h Llits a la plaça

13.00h Jaume Arnella  
i Ramon Solsona

18.00h Llits a plaça

18.00h Companyia D’jade

19.00h Robert Long

20.30h Companyia D’jade

DIUMENGE
DE JUNY

Diumenge 02.06.19



15.00h i 15.45h                               Dues sessions

Torrelles de Foix 
Escola Guerau de Peguera, carretera de 
Pontons, s/n

Mònica Torra
Contes pel Guerau
Portes obertes!
Alguns mites grecs (5è i 6è) 
Descobrirem uns relats magnífics que 
amplien les fronteres de la nostra imaginació 
i ens inspiren a lluitar pels nostres somnis.

Qui sap, potser ens sorprendrà veure 
com el nostre llenguatge quotidià sovint 
hi fa referència... Us sona, la capsa de 
Pandora? O sabeu per què diem que hem 
fet un esforç titànic?

Roda el món i torna al Born (3r i 4t)
Farem un viatge amb contes de molt lluny 
i de cultures diferents, però tots ells de 
tradició oral.

Uns relats plens d’aventures i amb molt 
d’enginy que ens faran descobrir paisatges 
insòlits, diferents i llegendaris.

Però no patiu, perquè tornarem ben a 
prop, que com a casa no s’hi està enlloc.

 Públic familiar 

Idioma Català 

Preu Gratuït

Accés al públic general al recinte de l’escola 
durant l’espectacle.

Ho organitza
Escola Guerau de Peguera  
i Festival EVA

18.00h i 20.30h                             Dues sessions

Sant Sadurní d’Anoia 
Sortida de la plaça de Can Codorniu fins a 
la passera de la riera de Can Catassús

Companyia D’jade
Ohtli
Ohtli és una experiència de realisme 
màgic per als sentits, un homenatge al 
naixement, l’existència i a la mort, que 
Mèxic viu d’una manera molt simbòlica i 
particular. També és un recordatori que 
cada petita cosa, absolutament tot, està 
en transformació constant. A cada segon, 
microscòpicament, la nostra pell canvia, 
les fulles cauen, el pèl creix i les roques 
s’aclivellen. Entrar a Ohtli és entrar junts a 
un camí ple de realisme màgic recorrent 
la memòria de Xóchitl, l’àvia-flor, per 
reprendre i honrar la saviesa dels vells i les 
seves històries. Recórrer Ohtli és també 
visitar la relació espiritual de la guia amb la 
seva àvia i la seva mare, que ja no hi són.

Espectacle itinerant. Cal venir ben calçat

  Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta

Reserves via wp o trucades  
al 672 03 65 12 de l’ajuntament. 

Persones amb mobilitat reduïda,  
contactar amb el telèfon  672 03 65 12  
de l’ajuntament. 

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  
i Festival Eva 

19.00h

Subirats 
Local Social, Can Batista, C/ Can Batista, 2-4

Robert Long
El Mag del desert. Vida i 
obra de Milton Erickson
Milton Erickson està reconegut 
com la principal autoritat mundial 
en hipnoteràpia. Va ser una de les 
personalitats psicoterapèutiques més 
creadores, sagaces i enginyoses de tots 
els temps, “el més gran comunicador 
mundial”. Sostenia que tota comunicació 
és una forma d’hipnosi. La seva eina 
predilecta eren les anècdotes: relats o 
cròniques de genuïnes experiències i 
aventures vitals, contes tradicionals, 
faules, paràboles i al·legories. 

Aquest espectacle de petit format 
introdueix el públic al món fantàstic 
d’Erickson fent servir algunes de les 
mateixes eines del mestre amb el fi de 
produir un efecte hipnòtic i vigoritzant.

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Subirats i Festival EVA 

Dilluns 03.06.19Diumenge 02.06.19

03DILLUNS
DE JUNY
Hora Espectacle 

15.00h Mònica Torra

16.00h L’Eva354  
a l’Inglada Via

17.30h L’Eva354 al Ricard 
Fortuny

18.00h L’Eva354 amb l´Índex 
més jove

19.30h Sandra Rossi



16.00h

Vilafranca del Penedès 
Residència Inglada Via. C/ Hermenegild 
Clascar, 17

L’Eva354 a l’Inglada Via
Blanc
El blanc és el color de la lluna. En una 
pàgina en blanc, mil i una històries 
possibles. Diuen que els diamants 
eliminen la negativitat i aporten valor 
i confiança. I diuen que les perles són 
un missatge de transmutació i lluita 
per al creixement interior. Les paraules 
suggerents i evocadores ens aporten 
serenor i ens desperten la imaginació. 

 Tots els públics

Idioma Català i Castellà

Preu Gratuït

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Eva354 i Festival EVA

Hi col·labora
Caixabank i Anna Peret a l’acordió

17.30h

Vilafranca del Penedès 
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.  
Av. Garraf, 3

L’Eva354  
al Ricard Fortuny
Vermells
El vermell, color de la sang, estimula la 
creativitat, la vitalitat i la regeneració de 
les cèl·lules. Diuen que és el color de la 
passió. Sabíeu que podem fer servir els 
colors dels aliments per elaborar receptes 
curatives? Les cireres, les maduixes o els 
pebrots aporten energia als nostres plats. 
Les fruites i les verdures sempre han estat 
contemplades per les ànimes escriptores i 
descrites detalladament.

 Tots els públics

Idioma Català i Castellà

Preu Gratuït

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Eva354 i Festival EVA

Hi col·labora
Caixabank i Anna Peret a l’acordió

18.00 h

Sant Sadurní d’Anoia 
Capella de l’Índex  
c/ Pompeu Fabra, 35

L’Eva354  
amb l’Índex més jove
Rambo de la migdiada
La poetessa Dolors Miquel diu:  
“Aixequeu els culs de la cadira, Rambos 
de la migdiada!”. No sabem si sabeu qui 
és la Dolors Miquel (esperem que sí) 
ni el Rambo (no estaria malament que 
no), però, en tot cas, amb aquest títol, la 
poetessa apunta al fet d’elevar l’esperit 
en lloc d’escarxofar el cul al sofà. Si no 
fos perquè això segon és tremendament 
actual, fa riure i tot, oi? Vinga va, agafem 
un llibre, i a ballar-la!

 Tots els públics

Idioma Qualsevol 

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions cultura@santsadurni.cat 

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 
ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat 
i Cohesió Social), EVA354 i Festival EVA

Hi col·labora
Caixabank, Escola Intermunicipal  
i Escola Vedruna El Carme

19.30h

Vilafranca del Penedès 
Biblioteca Torras i Bages, plaça de l’Oli s/n

Sandra Rossi
Las travesuras de Eros
L’eròtica de la subtilitat i l’impacte  
de la realitat 
Un liguero, un espectro, un deseo obsesivo 
y un tango... Cuatro relatos atravesados 
por la pícara mirada de Eros que, desde el 
principio de los principios disfruta haciendo 
arder corazones e inflamando sexos. 

¡Cuidado! Puede estar ahora mismo 
relamiéndose a tu lado dispuesto a una 
nueva travesura.

 Adults

Idioma Català i Castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Vilafranca, Biblioteca 
Torras i Bages i Festival EVA 

Dilluns 03.06.19Dilluns 03.06.19



11.00h

Vilafranca del Penedès 
Mas Albornà. Plaça de la Verema, 1 

L’Eva354 a Mas Albornà 
Blaus
El mar i el cel són horitzons oberts 
que ens conviden a somniar en viatges 
i aventures. En el llenguatge dels 
colors, diuen que el blau clar transmet 
tranquil·litat i ens protegeix de l’estrès, 
i que el blau fosc exerceix un poder 
sedant en la ment. Les lectures ens faran 
viatjar sense límits per cel i terra, amb les 
paraules com a únic equipatge.

 Tots els públics

Idioma Català i Castellà

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Mas Albornà, EVA354  
i Festival EVA 

Hi Col·labora
Caixabank

16.15h

Vilafranca del Penedès 
Centre de dia per a Gent Gran de 
Vilafranca del Penedès. C/ Peguera, 1 

L’Eva354 al Centre  
de Dia de Vilafranca 
Verds
Verde que te quiero verde, va escriure 
Lorca. De més verdes en maduren, diu la 
cultura popular. Verd que l’amor s’hi perd. 
Els pebrots, el raïm, els pèsols, el cogombre 
o l’enciam són aliments verds i sembla 
ser que incrementen la resistència a les 
malalties i als efectes de l’envelliment.  
El verd és el color de l’esperança.

 Tots els públics

Idioma Català, Castellà i altres 

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
EVA354 i Festival EVA 

Hi Col·labora
Caixabank

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Pati del Centre cultural, plaça Homenatge 
a la Vellesa, 10

Jordina Biosca 
Les bruixes, de Roald Dahl 
Vigila amb ta mare, la tieta, la 
carnissera o la mestra...
Escombres i berrugues? Això ja està 
passat de moda! Avui dia les Bruixes són 
senyores normals i corrents, com la vostra 
mare o la vostra veïna. Somriuen als nens i 
semblen educades i elegants. Normalment 
són mestres o pastisseres. Però si t’hi fixes 
bé, sempre van amb guants, amb sabates 
de punta quadrada, es graten la closca per 
sota la perruca que porten i desprenen un 
lleu tuf de, de, de… Són les Bruixes, viuen 
molt a la vora de tots vosaltres i han decidit 
una cosa horripilant: convertir tots els 
nens del món en ratolins!

 Familiar

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní  
i Festival EVA

04DIMARTS
DE JUNY
Hora Espectacle 

11.00h L’Eva354  
a Mas Albornà

16.15h L’Eva354 al Centre  
de Dia de Vilafranca

18.00h Jordina Biosca

18.00h L’Eva354 a la Casa  
dels Avis

Dimarts 04.06.19



18.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Casa dels Avis Sant Sadurní, 
c/ Torras i Bages, 16

L’Eva354  
a la Casa dels Avis
Carabasses
A la cultura xinesa i japonesa, el carabassa 
és el color de l’amor i la felicitat. En 
algunes representacions del Jardí de l’Eva 
i l’Adam hi ha dibuixada una taronja, en 
comptes d’una poma. El color taronja 
és un color desenfadat i diuen que és el 
color preferit de les persones que viuen en 
contacte amb la terra. 

 Tots els públics

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia, 
Ajuntament de Sant Sadurní
EVA354 i Festival EVA 

Hi col·laboren
Albert Feliu i Caixabank

18.00h

Sant Quintí de Mediona 
Casal Joan Amades. C/ Lleida, 4

L’Eva354  
al Casal Joan Amades
Roses
Regalar una flor rosada és la forma, 
mitjançant les plantes, d’agrair un favor 
important. També significa absència 
de maldat, és a dir, que no hi ha dobles 
intencions. Per això, també és una manera 
de mostrar-li a una persona que pot 
confiar en nosaltres. Si es tracta d’un to de 
rosa suau, simbolitza admiració i simpatia. 

Les paraules són també un regal i ens 
poden fer imaginar olors i colors.

 Tots els públics

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Ajuntament de Sant Quintí
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret 
EVA354 
Festival EVA 

Hi col·labora
Caixabank

19.00h

Vilafranca del Penedès 
Biblioteca Torras i Bages  
(plaça de l’Oli, s/n)

L’Eva354 a la Torras  
i Bages (juvenil)
Lectors amb idees al cap
A “Una solitud massa sorollosa” en 
Bohumil Hrabal diu:  
“...i jo ja sé que els temps en que tot el 
pensament havia d’estar inscrit en la 
memòria humana, havien de ser molt més 
bells. Si en aquells temps algú hagués 
volgut premsar llibres, hauria hagut de 
premsar caps humans”. De moment, 
naltros no anirem tan enllà, però començar 
amb un bon llibre entre les mans i llegir 
–sabent comunicar– i gaudint del seu 
contingut serà un bon principi. 

 Tots els públics

Idioma Qualsevol 

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
Biblioteca Torras i Bages
ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat  
i Cohesió social), EVA354 i Festival EVA 

Hi col·labora
Caixabank

05DIMECRES
DE JUNY
Hora Espectacle 

18.00h L’Eva354  
al Casal Joan Amades

19.00h L’Eva354 a la Torras  
i Bages (juvenil)

19.00h Les entranyes de l’Eva 
Quim Arrufat

19.30h Les entranyes de l’Eva 
Amin Sheikh

Dimarts 04.06.19 Dimecres 05.06.19



19.00h

El Vendrell 
Sala polivalent de la Biblioteca Pública 
Terra Baixa, c/Major, 18

Les entranyes de l’Eva
Quim Arrufat
L’Ajuntament i el 
Parlament més enllà  
dels informatius
Les negociacions, els relats,  
les maniobres dins les institucions 
polítiques 
En Quim Arrufat ha estat regidor de 
la seva ciutat, Vilanova i al Geltrú, i 
posteriorment diputat al Parlament 
de Catalunya en uns temps convulsos 
alhora que emocionants. Més enllà del 
posicionament polític, les quëstions 
pràctiques: com és aterrar al Parlament 
enmig del Procés, com es confeccionen els 
discursos, quin és el marc i les tècniques 
de negociació que hi operen... Què hi ha de 
cert i de no tan cert en la imatge que els 
mitjans projecten de les institucions i dels 
polítics? I sobretot, com es viu un procés 
de mobilització com el de Catalunya des 
de la institució.

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament del Vendrell i Festival EVA

19.30h

Sant Sadurní d’Anoia 
Pati del Centre Cultural,  
Plaça homenatge a la vellesa, 10

Les entranyes de l’Eva
Amin Sheikh
Les vivències d’un nen  
del carrer a Bombai
Amb tan sols cinc anys, l’Amin va haver 
de fugir de casa i viure a les estacions 
de tren de Bombai. Va sobreviure pels 
carrers pidolant, netejant sabates, 
cantant, alimentant-se de restes de 
menjar i sofrint tot tipus d’abusos. Va 
tenir sort, ja que tres anys després va 
ser acollit per un orfenat on va tenir 
l’oportunitat d’accedir a una vida diferent 
i de descobrir el significat de tenir un lloc 
que pogués anomenar casa i gent a qui 
considerar la seva família.

Tot i que la seva vida no va ser gens 
fàcil, l’Amin mai es va oblidar de creure 
en la bondat de la gent i en la idea que 
per canviar el món només es necessita 
una persona. Va ser aleshores quan va 
començar a somiar: escriure un llibre 
els beneficis del qual serien destinats a 
ajudar als nens del carrer. Una cafeteria 
biblioteca on els nens de carrer (i els 
treballadors també) poguessin trobar 
un cel segur, un lloc que ells també 
poguessin considerar una llar.

 Adults

Idioma Català i anglès

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  
i Festival Eva

06DIJOUS
DE JUNY
Hora Espectacle 

11.30h L’Eva354  
a Torrelavit

16.30h L’Eva354  
a la Mare Ràfols

18.00h Miquel Ukecontes

20.00h Carolina Rueda

20.00h Mia Esteva  
i Ruben Ametller

20.00h Quimet Pla  
i Núria Solina

20.15h Cineclub Vilafranca 
La noia sense mans

20.30h Maria Casellas  
i Guillem Rodríguez

Dimecres 05.06.19



11.30h

Torrelavit 
Centre Serveis Àmbit Rural, 
c/ Segimon Tomeu, 29 

L’Eva354 a Torrelavit
Grocs
El groc és el color més proper al sol i és 
un color feliç, que millora l’estat d’ànim. 
Les llimones, els plàtans, la pinya o la 
camamilla posen el groc a la nostra vida. 
Diuen que els aliments grocs estimulen 
les facultats intel·lectuals. La ginesta que 
trobem als marges dels camins ens evoca 
vivències infantils.

 Tots els públics

Idioma Català i castellà

Preu Gratuït

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
EVA354 i Festival EVA 

Hi col·labora
Caixabank

16.30h

Vilafranca del Penedès 
Residència Mare Ràfols, parc del Molí  
d’en Rovira, carretera de Vilanova

L’Eva354  
a la Mare Ràfols
Liles
Liles, púrpures, violetes. Associats a la 
reialesa i l’autoritat espiritual. En les cultures 
més antigues, només les classes més 
acomodades es podien permetre adquirir 
els tints púrpures, que eren caríssims,  
per a les vestimentes reials, imperials  
i eclesiàstiques. Diuen que el color lila crea  
a casa nostra un ambient teatral.

 Tots els públics

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
EVA354 i Festival EVA 

Hi col·labora
Caixabank

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia 
Pati del Centre cultural,  
plaça Homenatge a la Vellesa, 10

Miquel Ukecontes
Contem amb la música
Contes que sonen
Amb l’acompanyament d’insòlits 
instruments musicals i elements sonors 
escoltarem divertides històries de músics 
enamorats, reis reconvertits en crítics 
musicals, cantants vanitosos i altres 
curiosos personatges que, amb la música, 
faran el món una mica més allegretto.

 Familiar

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza 
Ajuntament de Sant Sadurní  
i Festival EVA

20.00h

La Bisbal del Penedès 
Taverna del Pascual,  
a Les casetes del Torrent

Carolina Rueda 
El juego de las sombras
Erotisme que camina a poc a poc  
i sempre arriba a port
Històries que juguen amb la pell, tan 
íntimes com universals i tan úniques 
com comunes. Dracs, amors i amants 
s’encavallen amb parsimònia, deixant-se 
fer, com el desig que neix i creix a poc 
a poc i amb força. Autors com Gustavo 
Roldán i María Teresa Andruetto, Oscar 
Godoy, Héctor Abad Facciolince i 
Santiago Mutis.

 Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de la Bisbal del Penedès i 
Festival EVA

Dijous 06.06.19 Dijous 06.06.19



20.00h

Vilafranca del Penedès 
VINSEUM, plaça Jaume I, s/n 

Mia Esteve  
i Ruben Ametllé
“Constel·lacions”,  
de Nick Payne
Dues persones. Infinites possibilitats. 
Una peça sobre la potència il·limitada de 
les primeres vegades. Sobre l’amistat i el 
lliure albir. Sobre la teoria quàntica dels 
universos múltiples, l’amor i la mel.

 Adults

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Places limitades. Inscripció prèvia a 
entrades.vinseum.cat 

Ho organitza
Vinseum i Festival EVA

Hi col·labora
Pinord

20.00h

Gelida 
Parc de les Escoles Velles, c/Sant Lluís, 17

Quimet Pla i Núria Solina
Absenta
Aquest espectacle vol ser un homenatge a 
tots els poetes i artistes del sector “negre” 
i anarquista del Modernisme català. 
A la vegada, és un reconeixement als 
autors, malauradament poc valorats en 
ambients acadèmics, pel seu llenguatge 
planer i popular, que tenen la virtut d’arribar 
a l’espectador a cops de geni, sense embuts 
i directes com el xiulet d’una sageta.

Quimet Pla aposta per un espectacle 
vibrant i enèrgic conduït pel seu alter 
ego Valentí Piula i Poc, que interpreta un 
reguitzell de personatges desempolsats de 
l’armari del vodevil, el cabaret i el cafè teatre. 
Tots ells són fills de l’ambient d’efervescència 
i excitació que bullia al mític local barceloní 
Els Quatre Gats en el moment de màxima 
esplendor. L’acompanyament, en el sentit de 
fer-li companyia, va a càrrec de la senyoreta 
Eulàlia Pi i Bord, especialista en efectes 
especials i música de Brams. 

 Adults

Idioma Català 

Preu 8€ general i 6€ amb descompte

Reserves a gelida.cultura@diba.cat

Consultar descomptes a enveualta.com

Ho organitza
Ajuntament de Gelida i Festival EVA

Hi col·labora
Àgora vins i copes

20.15h

Vilafranca del Penedès 
Sala Zazie, Cineclub Vilafranca

Cineclub Vilafranca
La noia sense mans
L’hermenèutica és l’art d’interpretar 
texts, i Hermes, el missatger dels deus, 
és qui donà origen al mot. Nosaltres 
aportarem el text a desxifrar i els mots 
a descodificar per tal que vosaltres, 
“hermeneuticament” parlant, entreu de 
ple en aquesta meravellosa història tan 
senzilla i impactant per fora, tant profunda 
i sensible per dins

 Adults

Idioma Francès, subtítols en català

Preu 7€ general i 5€ socis cineclub, 
TR3SC i carnet de La Cisterna  
(cal acreditar-se amb el carnet)

Ho organitza
Cineclub Vilafranca i Festival EVA

Hi col·labora
Filmoteca de Catalunya

20.30h 

El Vendrell 
Escenari del Teatre Àngel Guimerà  
(c/ Sant Jordi, 9-13)

Maria Casellas  
i Guillem Rodríguez
Johnny & Vienna
Un cabaret poètic i evocador del Far West
En Johnny avança pel paisatge rocós fins 
arribar al saloon d’una dona anomenada 
Vienna. Aquest saloon estrany i solitari 
només porta cap a un lloc: cap al passat. 
Un passat amarg (somiat?) amarat de 
la melancolia dels mites. Enrere han 
quedat els Colt i els Winchester; l’única 
arma possible és una simple guitarra. La 
guitarra d’en Johnny, d’en Johnny Guitar, 
aquell que ens cantava Peggy Lee al 
western romàntic de Nicholas Ray. Qui 
no hagi vist Johnny Guitar encara no ha 
començat a viure, si acceptem la màxima 
que el cinema és més gran que la vida. I 
també que el western és el més gran dels 
gèneres, l’únic a atrevir-se a deixar-nos 
una certesa indiscutible: que mai no 
hauríem d’haver abandonat el Mississippí.
Direcció: Llàtzer García

 Adults

Idioma Català

Preu Gratuït

Aforament limitat

Cal fer reserva prèvia a la Regidoria de 
Cultura (la Rambla, 24, tel. 977 665 684),  
de dilluns a divendres de 10 h a 14 h

Ho organitza
Ajuntament del Vendrell i Festival EVA

Dijous 06.06.19 Dijous 06.06.19
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19.00h

El Vendrell 
Terrat de la Biblioteca Pública Terra Baixa 
(c/ Major, 18)

Marc Parrot  
i Eva Armisén
Tinc un paper
L’Eva i el Marc no volien actuar. Ells van 
conèixer el món del teatre quan eren molt 
petits, mentre jugaven en un teatre que 
s’estava a punt d’enderrocar. Un grup 
d’amics preparava una obra que es deia 
Tinc un paper i ells els van ajudar –l’Eva 
pintant i en Marc cantant–, i entre una 
cosa i l’altra van acabar formant part 
de l’equip. Hi havia molts papers per 
interpretar (actor, escriptora, directora, 
productor, dissenyador de vestuari, 
il·luminadora…). En Sebastià, l’escenògraf, 
els va ensenyar que tots eren importants, 
que cadascú havia de trobar el seu i que el 
treball en equip fa possible l’impossible.

 Familiar

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Aforament limitat

Cal fer reserva prèvia a la Regidoria de 
Cultura (la Rambla, 24, tel. 977665684), 
de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

En cas d’inclemències meteorològiques 
l’activitat es realitzarà a la Sala Infantil  
de la mateixa biblioteca.

Ho organitza
Ajuntament del Vendrell i Festival EVA

21.45h

Vilafranca del Penedès 
Sala Zazie, Cineclub Vilafranca

Cineclub Vilafranca
La noia sense mans
L’hermenèutica és l’art d’interpretar 
texts, i Hermes, el missatger dels deus, 
és qui donà origen al mot. Nosaltres 
aportarem el text a desxifrar i els mots 
a descodificar per tal que vosaltres, 
“hermeneuticament” parlant, entreu de 
ple en aquesta meravellosa història tan 
senzilla i impactant per fora, tant profunda 
i sensible per dins.

 Adults

Idioma Francès, subtítols en català

Preu 7€ general i 5€ socis cineclub, 
TR3SC i carnet de La Cisterna  
(cal acreditar-se amb el carnet)

Ho organitza
Cineclub Vilafranca i Festival EVA

Hi col·labora
Filmoteca de Catalunya

12.00h

Sant Martí Sarroca 
Institut Alt Foix, Passeig Esportiu, 18

L’Eva354  
a Sant Martí Sarroca
La poesia cal més que mai 
després de
Hi ha un fragment al Jo confesso de 
l’escriptor Jaume Cabré que fa referència 
al títol que encapçala aquesta activitat. El 
després DE ben bé podria ser la guerra de 
Síria, l’èxode dels rohingya, les violacions 
infinites a massa països africans en guerra 
eternament o els exterminis de la Segona 
Guerra Mundial. Qualsevol barbaritat 
d’aquestes (i coses per altra banda menys 
dràstiques, per sort) fan necessària més 
que mai la poesia, la prosa, les paraules 
que ens ajudin a dir o entendre què passa 
en aquest món que habitem. 

 Tots els públics

Idioma Qualsevol

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
ELIC Alt Penedès(Equip de Llengua, 
Interculturalitat i Cohesió Social), 
Ajuntament de Sant Martí Sarroca, 
EVA354 i Festival EVA

Hi col·labora
Institut Alt Foix, Club de Lectura de Sant 
Martí Sarroca i Caixabank 

07DIVENDRES
DE JUNY
Hora Espectacle 

12.00h L’Eva354  
a Sant Marí Sarroca 

19.00h Marc Parrot  
i Eva Armisén

21.45h Cineclub Vilafranca 
La noia sense mans

22.00h Maria Casellas  
i Guillem Rodríguez

22.00h Cia. Va com va Teatre

22.00h Roger Mas

22.30h José Manuel Garzón

Divendres 07.06.19



22.00h

El Vendrell 
Jardí de la Fundació Apel·les Fenosa,  
c/ Major, 25

Roger Mas
Concert
El cantautor solsoní es caracteritza 
per un univers poètic ben propi i per 
l’especial respecte cap a l’obra de grans 
creadors de diferents èpoques. És per 
això que en aquest concert ens oferirà 
un recull de les seves cançons més 
emblemàtiques junt amb poemes cantats 
o bé recitats, inclosos al seu últim disc, 
Parnàs, i d’autors com Jacint Verdaguer, 
Goethe, Torquato Tasso i Amadeu Vidal i 
Bonafont, entre d’altres.

Una proposta on la veu potent i clara i 
l’especial forma d’expressar-se i musicar són 
les eines primeres per arribar al públic, que 
cançó a cançó entra al seu univers... el de tots.

 Adults

Idioma Català

Preu Gratuït

Aforament limitat

Cal fer reserva prèvia a la Regidoria de 
Cultura (la Rambla, 24, tel. 977665684), 
de dilluns a divendres de 10 h a 14 h.

En cas d’inclemències meteorològiques 
l’activitat es realitzarà a la Sala Agustí Cohí 
Grau de l’Auditori del Tívoli.

Ho organitza
Ajuntament del Vendrell i Festival EVA

Hi col·laboren
Fundació Apel·les Fenosa 

22.30h

Sant Sadurní d’Anoia 
Plaça de l’Ajuntament
Commemoració del dia dels refugiats

José Manuel Garzón
Nacidos culpables
Testimonis vitals de fills dels nazis
A Nacidos culpables parlen testimonis reals 
de fills de membres de les SS de l’Alemanya 
nazi que han heretat una culpa que no és 
seva però que els acompanya al llarg de la 
vida i es converteix en una càrrega, tant per a 
ells com per a les seves famílies.

Els testimonis que sentirem són durs, 
sorprenents, esgarrifosos, contradictoris... 
Durant molts anys han viscut darrere d’un 
mur de silenci i amb el pas del temps han 
anat descobrint les mentides que els han 
acompanyat fins a topar amb una dura 
realitat que els havia estat amagada i que 
els col·loca en una recerca constant de la 
seva identitat.

Com podem tractar aquesta generació 
que s’enfronta al despertar de la seva 
consciència? Com a víctimes o com a 
culpables? Després d’escoltar-los, si ho 
teniu clar, preneu la decisió.

 Adults

Idioma Castellà

Preu Gratuït

Ho organitza
 Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  
i Festival EVA

Hi col·labora: 
Consell de Cooperació  
de Sant Sadurní d’Anoia

22.00h

Sant Pere de Riudebitlles 
Plaça de l’Església

Maria Casellas  
i Guillem Rodríguez 
Johnny & Vienna
Un cabaret poètic  
i evocador del Far West
En Johnny avança pel paisatge rocós fins 
arribar al saloon d’una dona anomenada 
Vienna. Aquest saloon estrany i solitari 
només porta cap a un lloc: cap al passat. 
Un passat amarg (somiat?) amarat de 
la melancolia dels mites. Enrere han 
quedat els Colt i els Winchester; l’única 
arma possible és una simple guitarra. La 
guitarra d’en Johnny, d’en Johnny Guitar, 
aquell que ens cantava Peggy Lee al 
western romàntic de Nicholas Ray. Qui 
no hagi vist Johnny Guitar encara no ha 
començat a viure, si acceptem la màxima 
que el cinema és més gran que la vida. I 
també que el western és el més gran dels 
gèneres, l’únic a atrevir-se a deixar-nos 
una certesa indiscutible: que mai no 
hauríem d’haver abandonat el Mississippí.

Direcció: Llàtzer García

 Adults

Idioma Català

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 
i Festival EVA

Hi col·laboren
Biblioteca Maria Àngels Torrents

22.00h

Llorenç del Penedès 
Pou Artesià  
c/ Marcel·lí Jané

Cia. Va com va Teatre
Tornar a les arrels
Converses amb les nostres “ueles”
Amb l’espectacle Va com va ens proposem 
tornar a les arrels per entendre qui som. 
Per això, aquest espectacle és un viatge 
als nostres fonaments, a la gent que ens 
ha precedit i ens ha donat la vida i la 
paraula, a les arrels de la terra que ens 
ha vist néixer. Creiem que a la base de 
les arrels hi ha les paraules: la manera de 
parlar d’una terra de secà que el temps 
ha anat erosionant. Però hi ha arrels que 
són resistents i perduren. De manera que 
hem convertit en l’eix principal del nostre 
projecte un enfilall de converses amb les 
nostres “ueles”. Hi busquem, de manera 
poc convencional, aquelles arrels que ens 
transporten directament davall la terra, a 
un passat ja quasi perdut, oblidat, però on 
la paraula s’ha agafat fort i fins i tot pot fer 
brotar noves plantes que donaran de nou 
fruit. Elles, les nostres “ueles”

Intèrprets: Sandra Monfort, Anna 
Berenguer i Marina Mulet
Direcció: David Maqueda

 Adults

Idioma Català

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Llorenç del Penedès i 
Festival EVA

Divendres 07.06.19Divendres 07.06.19



11.30h

Calafell 
Castell de la Santa Creu de Calafell,  
carrer de les Penyes, 11B

Glòria Arrufat
La bruixa blava
Ombres i titelles al castell
Diu la llegenda que Escòcia es va formar 
gràcies a la Bruixa Blava i les seves 
germanes. Van fer les muntanyes i 
els llacs, i per viure segles i segles es 
banyaven en un pou secret de l’eterna 
joventut. Però van arribar el humans, i 
cada cop quedava menys aigua. Només 
va sobreviure la Cailleach, la Bruixa 
Blava, que, trista i ressentida amb els 
humans, va perpetuar l’hivern i el fred.

Bride, una jove valenta, ens tornarà el 
sol, les flors i la primavera. 

Llegenda d’hivern escocesa.

 Tots els públics

Idioma Català

Preu 5€ general i 3,50€ amb descompte. 
Consultar condicions a enveualta.com

Aforament limitat

Cal fer reserva prèvia al 977 69 46 83  
o a calafellhistoric@calafell.org

Recomanem portar una rebequeta

Ho organitza
Calafell Històric i Festival EVA

Hi col·labora
Associació Comercial de Calafell Poble

12.00h

Subirats (prop del castell) 
Fundació Privada pro minusvàlids Castell 
de Subirats, av. de la Fontsanta s/n. 

L’Eva354  
a la Fontsanta 
Tutti colori
Els jardins i els parcs, els boscos i els 
camps, quan arriba la primavera ens 
mostren tota una varietat de colors que 
ens alegren i ens animen. A la nostra 
vestimenta, a l’habitació on dormim o als 
plats que cuinem, els colors ens donen 
vida, igual que les paraules i les històries 
que amb elles elaborem.

 Tots els públics

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions lectures@enveualta.com  
i al telèfon 654 032 284

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

Ho organitza
EVA354 i Festival EVA 

Hi col·labora
Caixabank

08DISSABTE
DE JUNY
Hora Espectacle 

11.30h Glòria Arrufat

12.00h L’Eva354  
a la Fontsanta

18.00h Carles Cano  
i Llorenç Giménez

18.00h La Pop, Petita  
Orquestra Peiotaire

19.00h Juanan Rodríguez

20.00h Mònica Torra  
i Ildefons Alonso

20.30h Roger Mas

Dissabte 08.06.19



19.00h

Sant Pere de Riudebitlles 
Placeta de Can Xerta

Juanan Rodríguez
Del Far West, yo me quedo 
con los indios.
El complement ideal a Johnny i Vienna: 
doblet del Far West 
El Gran Manitú s’avorreix i vagareja pels 
grans prats. Mira tot el que ha creat i n’està 
prou content, però hi manca quelcom, a 
tot plegat. I si...? El Déu Suprem s’inspira 
i, amb sobtada creativitat, fa els homes i 
les dones. Ara bé, els envia a viure a llocs 
separats. Però és clar, el destí és el destí, i 
finalment s’acaben trobant. I la resta, fins 
a dia d’avui. 

 Adults

Idioma Castellà

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles 
i Festival EVA

Hi col·laboren
Biblioteca Maria Àngels Torrents

20.00h 

Santa Oliva 
Plaça del Local Cultural 1

Mònica Torra  
i Ildefons Alonso
D’aquells boleros,  
aquests contes
Boleros per llepar-se les ferides
¿Qui no té algun bolero enganxat al cor 
o l’ànima? Aquest és un espectacle on 
els boleros més famosos i corprenedors 
s’uneixen i fusionen dins unes històries tan 
dolces com turmentades i tan eufòriques 
com entranyables. Tot, de la mà i la veu de 
la Mònica Torra i d’un piano de fons amb 
l’Ildefons Alonso.

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Santa Oliva i Festival EVA 

18.00h

Pla del Penedès 
Plaça de l’Església s/n

Carles Cano  
i Llorenç Giménez
Ara tu ara jo.  
Per no parar de riure.
 
Primera part de dues
El Carles i en Llorenç són dos “fenòmenus” 
de la narració que tothom, una o altra 
vegada a la vida, hauria de poder veure i 
sentir. Ara tu ara jo és una partida a dues 
bandes que juguen sense trepitjar-se mai, 
sense fer-se trampes i amb un sentit de 
l’humor i un saber fer que desintoxica de 
qualsevol pes que poguéssim carregar al 
ventre. Imprescindibles. 

 Tots els públics

Idioma Valencià 

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament del Pla del Penedès  
i Festival EVA

18.00h

Sant Martí Sarroca 
Caves Romagosa Torné 
Barri Serra de Baix, 24

La Pop,  
Petita Orquestra 
Peiotaire
Els Garcia & Cia.  
La família s’amplia 
La POP revisita i actualitza peces del 
cançoner popular galacticovalencià (que 
és com dir galaicoportuguès) barrejades 
amb les tonades més jogasseres de la 
banda de la Valldigna (País Valencià) en un 
espectacle per a tots els públics amb clara 
vocació interactiva i posada en escena 
teatral. 

 Públic familiar

Idioma Valencià  

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Sant Martí Sarroca  
i Festival EVA

Hi col·laboren
Caves Romagosa Torné

Dissabte 08.06.19Dissabte 08.06.19



09DIUMENGE
DE JUNY
Hora Espectacle 

18.30h Marc Parrot  
i Eva Armisén

19.00h Carles Cano  
i Llorenç Giménez 
Espectacle de cloenda

18.30h

Torrelavit 
Centre d’interpretació de l’aigua,  
c/ del Molí, 29

Marc Parrot i Eva 
Armisén
Tinc un paper
L’Eva i el Marc no volien actuar. Ells van 
conèixer el món del teatre quan eren molt 
petits, mentre jugaven en un teatre que 
s’estava a punt d’enderrocar. Un grup 
d’amics preparava una obra que es deia 
Tinc un paper i ells els van ajudar –l’Eva 
pintant i en Marc cantant–, i entre una 
cosa i l’altra van acabar formant part 
de l’equip. Hi havia molts papers per 
interpretar (actor, escriptora, directora, 
productor, dissenyador de vestuari, 
il·luminadora…). En Sebastià, l’escenògraf, 
els va ensenyar que tots eren importants, 
que cadascú havia de trobar el seu i que el 
treball en equip fa possible l’impossible.

 Familiar

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Torrelavit i Festival EVA

19.00h                   Espectacle de cloenda

Lavern (Subirats)  
La Font Clara (o font de Ca l’Olivella)

Carles Cano  
i Llorenç Giménez
Ara tu ara jo. Per no parar 
de riure
Segona part de dues
El Carles i en Llorenç són dos “fenòmenus” 
de la narració que tothom, una o altra 
vegada a la vida, hauria de poder veure i 
sentir. Ara tu ara jo és una partida a dues 
bandes que juguen sense trepitjar-se mai, 
sense fer-se trampes i amb un sentit de 
l’humor i un saber fer que desintoxica de 
qualsevol pes que poguéssim carregar al 
ventre. Imprescindibles. 

 Adults

Idioma Valencià

Preu Gratuït

Ho organitza
Ajuntament de Subirats i Festival EVA

20.30h

Sant Sadurní d’Anoia 
Capella de l’Index, c/ Pompeu Fabra, 35

Roger Mas
En concert
El cantautor solsoní es caracteritza 
per un univers poètic ben propi i per 
l’especial respecte cap a l’obra de 
grans creadors de diferents èpoques. 
És per això que en aquest concert ens 
oferirà un recull de les seves cançons 
més emblemàtiques junt amb poemes 
cantats o bé recitats, inclosos al seu 
últim disc, Parnàs, i d’autors com Jacint 
Verdaguer, Goethe, Torquato Tasso i 
Amadeu Vidal i Bonafont entre d’altres.

Una proposta on la veu potent i clara i 
l’especial forma d’expressar-se i musicar 
són les eines primeres per arribar al públic, 
que cançó a cançó entra al seu univers... 
el de tots.

 Adults

Idioma Català

Preu Taquilla inversa

Ho organitza
Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia  
i Festival EVA

Dissabte 08.06.19 Diumenge 09.06.19



P Hora Població Lloc Artistes Espectacle Preu P 

Divendres 31 de maig

 21.30h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Jordina Biosca Pregó Gratuït

 23.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries golfes a cau d’orella Gratuït

Dissabte 1 de juny

 11.30h a 13.30h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries a cau d’orella Gratuït

 11.00h Sant Quintí de Mediona Sortida des de la Biblioteca Rosa Vendrell Memòries líquides Gratuït

 12.00h Sant Sadurní d’Anoia Pati de Cal Calixtus L’Eva354 a Cal Calixtus Colors Gratuït

 18.00h Avinyonet del Penedès Centre de dinamització Turística Agnès Agbotom i Musbaba Traoré Adjru uai… o quan els contes passen! Gratuït

 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament La Pop, Petita Orquestra Peiotaire Els Garcia & Cia. La família s’amplia Gratuït

 19.00h La Bisbal del Penedès Auditori Salvà, Centre Municipal de Cultura Màgic Martini Déjà vu Gratuït

 19.00h Sant Sadurní d’Anoia Sortida dels grups al pati de la Fassina. José Manuel Garzón,  A tres bandes Gratuït 
   Cal Pere Jan, Cal Guineu i Ateneu Carolina Rueda, Enric Llort

 19.00h Finca Viladellops, Olèrdola ctra. C-15z, sortida Viladellops The Hanfris Quartet Barbershops, cants a capella Gratuït

 19.30h Santa Margarida i els Monjos Molí del Foix Miquel Ukecontes Contes a la carta Gratuït

 22.00h Sant Sadurní d’Anoia Cementiri Municipal Diferents espectacles Per viure el cementiri, no cal morir-se (VI) Gratuït

Diumenge 2 de juny

 11.30h a 13.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries a cau d’orella Gratuït

 13.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Jaume Arnella i Ramon Solsona Versos i cançons per fotre el camp Gratuït

 18.00h a 20.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Llits a la plaça Històries a cau d’orella Gratuït

 18.00h  Sant Sadurní d’Anoia Plaça de Can Codorniu fins al riu Companyia D’jade Ohtli Gratuït

 19.00h Subirats Local Social, Can Batista Robert Long El Mag del desert. Vida i obra de Milton Erickson Gratuït

 20.30h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de Can Codorniu fins al riu Companyia D’jade Ohtli Gratuït

Dilluns 3 de juny

 15.00h Torrelles de Foix Escola Guerau de Peguera Mònica Torra Contes pel Guerau Gratuït

 16.00h Vilafranca del Penedès Residència Inglada Via L’Eva354 a l’Inglada Via Blanc Gratuït

 17.30h Vilafranca del Penedès Centre Sociosanitari Ricard Fortuny L’Eva354 al Ricard Fortuny Vermells Gratuït

 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Capella de l’Índex L’Eva354 amb l’Índex més jove Rambo de la migdiada Gratuït

 19.30h Vilafranca del Penedès Biblioteca Torras i Bages Sandra Rossi Las travesuras de Eros Gratuït

Dimarts 4 de juny

 11.00h Vilafranca del Penedès Plaça de la Verema L’Eva354 a Mas Albornà Blaus Gratuït

 16.15h Vilafranca del Penedès Centre de dia per a la gent gran L’Eva354 al Centre de Dia de Vilafranca Verds Gratuït

 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Pati del Centre cultural Jordina Biosca Les bruixes, de Roald Dahl Gratuït

 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Casa dels Avis Sant Sadurní L’Eva354 a la Casa dels Avis Carabasses Gratuït

P = Públic Públic Familiar Tots els públics Adults

Graella Graella



Graella

P Hora Població Lloc Artistes Espectacle Preu P 

Dimecres 5 de juny

 18.00h Sant Quintí de Mediona Casal Joan Amades L’Eva354 al Casal Joan Amades Roses Gratuït

 19.00h Vilafranca del Penedès Biblioteca Torras i Bages L’Eva354 a la Torras i Bages (juvenil) Lectors amb idees al cap Gratuït

 19.00h El Vendrell Biblioteca Pública Terra Baixa Quim Arrufat. Les entranyes de l’Eva L’Ajuntament i el Parlament més enllà… Gratuït

 19.30h Sant Sadurní d’Anoia Pati del Centre cultural Amin Sheikh. Les entranyes de l’Eva Les vivències d’un nen del carrer a Bombai Gratuït

Dijous 6 de juny     

 11.30h Torrelavit Centre Serveis Àmbit Rural L’Eva354 a Torrelavit Grocs Gratuït

 16.30h Vilafranca del Penedès Residència Mare Ràfols L’Eva354 a la Mare Ràfols Liles Gratuït

 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Pati del Centre Cultural Miquel Ukecontes Contem amb la música Gratuït

 20.00h La Bisbal del Penedès Taverna del Pascual Carolina Rueda El juego de las sombras Gratuït

 20.00h Vilafranca del Penedès Vinseum Mia Esteve i Ruben Ametllé “Constel·lacions” de Nick Payne Gratuït

 20.00h Gelida Parc de les Escoles Velles Quimet Pla i Núria Solina Absenta 8€ / 6€

 20.15h Vilafranca del Penedès Sala Zazie Cine Club Vilafranca La noia sense mans 7€ / 5€

 20.30h El Vendrell Escenari del Teatre Àngel Guimerà Maria Casellas i Guillem Rodríguez Johnny & Vienna Gratuït

Divendres 7 de juny     

 12.00h Sant Martí Sarroca Institut Alt Foix L’Eva354 a Sant Martí Sarroca La poesia cal més que mai després de  Gratuït

 19.00h El Vendrell Terrat de la Biblioteca Pública Terra Baixa Marc Parrot i Eva Armisén Tinc un paper Gratuït

 21.45h Vilafranca del Penedès Sala Zazie Cineclub Vilafranca La noia sense mans 7€ / 5€

 22.00h Sant Pere de Riudebitlles Plaça de l’Església Maria Casellas i Guillem Rodríguez Johnny & Vienna Gratuït

 22.00h Llorenç del Penedès Pou Artesià Cia. Va com va Teatre Tornar a les arrels Gratuït

 22.00h El Vendrell Jardí de la Fundació Apel·les Fenosa Roger Mas Concert Gratuït

 22.30h Sant Sadurní d’Anoia  Plaça de l’Ajuntament José Manuel Garzón Nacidos culpables Gratuït

Dissabte 8 de juny     

 11.30h Calafell Castell de la Santa Creu de Calafell Glòria Arrufat La bruixa blava 5€ /3€

 12.00h Subirats (prop del castell) Fundació privada pro minusvàlids L’Eva354 a la Fontsanta Tutti colori Gratuït 
   Castell de Subirats

 18.00h Pla del Penedès Plaça de l’Església Carles Cano i Llorenç Giménez Ara tu ara jo. Per no parar de riure Gratuït

 18.00h Sant Martí Sarroca Caves Romagosa Torné La Pop, Petita Orquestra Peiotaire Els García & Cia. La família s’amplia Gratuït

 19.00h Sant Pere de Riudebitlles Placeta de Can Xerta Juanan Rodríguez  Del Far West, yo me quedo con los indios Gratuït

 20.00h Santa Oliva Plaça del Local Cultural Mònica Torra i Ildefons Alonso   D’aquells boleros, aquests contes Gratuït

 20.30h Sant Sadurní d’Anoia Capella de l’Índex Roger Mas  En concert Taquilla  
      Inversa

Diumenge 9 de juny     

 18.30h Torrelavit Centre d’interpretació de l’aigua Marc Parrot i Eva Armisén Tinc un paper Gratuït

 19.00h Lavern (Subirats) La Font Clara Carles Cano i Llorenç Giménez Ara tu ara jo. Per no parar de riure Gratuït 
     Espectacle de cloenda

P = Públic Públic Familiar Tots els públics Adults

Graella



Municipis participants

Ens i empreses

Ajuntament  
de Santa Oliva

Ajuntament 
d’Olerdola

Ajuntament de  
Llorenç del Penedès

Ajuntament  
d’Avinyonet del Penedès

Ajuntament de 
Sant Quintí de Mediona

Ajuntament de Subirats
Ajuntament de
La Bisbal del Penedès

Ajuntament  
del Pla del Penedès

Participants

Ateneu 
Agrícola

Ajuntament  
de Torrelavit

Ajuntament  
de Sta. Margarida  
i els Monjos

Ajuntament  
Sant Pere de Riudebitlles

Agraïments

Voluntaris EVA Sant Sadurní i El Vendrell, voluntaris EVA354, voluntaris dels Llits a la 
Plaça, per les seves històries i el seu material,  Biblioteca Pública Terra Baixa, Elic Penedès, 
Cal Calixtus, Cal Pere Jan,  Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia, Biblioteca MAT, Albert 
Zafra, Anna Cruz, equip EVA, col·lectius i/o espais EVA354, Biblioteca Joan Sardà i Lloret, 
Caves Romagosa Torné, Biblioteca Torres i Bages, Alberg Municipal de Joventut de 
Vilafranca del Penedès, Cau de l’Unicorn, Roser i Dani.



Amb el suport de

Organitza

Associació Artística Triskel

+34 660 687 325
eva@enveualta.com

www.enveualta.com

Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral


