
FESTIVAL
EN VEU ALTA
2015
NARRACIÓ  
I TRADICIÓ ORAL
ALT PENEDÈS 
DEL 5 AL 14 DE JUNY



Benvinguts  
a l’Eva 2015!

 -- nota important --  
Totes les Eva que s’acreditin,  

tindran entrada gratuïta als actes del Festival.
Excepte l’espectacle de La Cisterna del 12 de juny  

La dona que mirava la tele de Dolors Miquel

 -- entrades --

Compra d’entrades a les mateixes taquilles a partir de 
mitja hora abans de cada actuació. Cal acreditar-se amb 
els carnets de l’EMM M. Dolors Calvet i La Cisterna per 

a les entrades amb descompte.

-- segueix-nos -- 

Us convidem a seguir o a recomanar les xarxes socials  
del festival eva 2015

--
   facebook.com/evafestival
    twitter.com/evafestival

--
www.enveualta.com



Si les estadístiques per valorar l’EVA existissin,  
diríem que hem tingut en 10 anys (aquest és l’11è  
de Festival) no sé quina munió de públic, no sé quina 
pila d’espectacles, quin cabàs d’artistes de l’estranger, 
x actuacions per a infants, xx per a adults i xxl per 
a públic familiar, una colla infinita de col·laboracions 
amb entitats i grups socials del territori i el suport 
de menganita i fulanitu. Diríem que el PIB ha pujat, 
baixat o mantingut per la nostra aparició a l’escena 
penedesenca en no sé quin valor que fa que això xuti 
o no xuti. Segueixo? Si les estadístiques per valorar 
l’EVA existissin, hauríem mesurat quanta gent s’ha 
emocionat, quanta gent ha vessat llàgrimes, quantes 
queixes o reclamacions hi ha hagut (cap, per sort, que 
jo sàpiga!), quantes copes de vi s’han compartit, quants 
forans han vingut, quants espais nous s’han obert al 
públic, quants artistes nous hem conegut, quantes 
habilitats hem descobert, quins nous amics hem fet, 
quins sopars hem compartit, quanta gent ha col·laborat 
i quanta (encara quanta! M.d.D*) no sap ni que existim. 

En fi, si les estadístiques existissin per valorar allò que 
cal i allò que no, la cultura, que cada cop queda més 
justificada sota aquest paràmetre, potser no existiria. Si 
més no, una bona part d’allò que entenem com a cultura. 
I no és que no s’hagi de tenir en compte ni el PIB, ni la 
gent (consumidors culturals!) que ve en franges d’edat, 
de sexe o de procedència, ni les despeses. És clar que no! 
Però ens consta que la cosa tira i va, i que xuta i que en 
volem més encara que de vegades t’agradaria deixar-te 
defallir i tirar el barret al foc. Però no. Deu ser que això 
de la cultura, tot i que ha, no entén ni de papers ni de 
gràfiques, o si més no, no en primera instància. El desig 
hi és, les ganes hi són, la força respon i la gent segueix, 
ara els uns, ara els altres, ara tots plegats, formant part 
d’aquesta marea dels qui seguim reivindicant.

Per tant, com sempre i com cada any, us convidem a seguir 
venint i a convidar a tots aquells que tingueu al voltant.

Benvinguts a l’EVA 2015.

*M.d.D (Mare de Déu)

Jordina Biosca
Directora de l’eva
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Més que explicar, serà experimentar. Quan us a sembli 
que no sabeu on és l’espectacle, de cop i volta, us el topa-
reu de morros: ja sigui dalt d’un cotxe, enfilat en un arbre, 
tot comprant carxofes o fent el vermut en alguna terrassa. 
Amb aquesta canalla mai no se sap! Els Babies de l’Eva, 
que encara no parlen però ja frisen per poder escoltar, ens 
ajudaran a donar el tret de sortida del Festival!

-- dissabte--

--hora --

12.00h
-- lloc -- 

Itinerant pel mercat 
de Vilafranca

--actors -- 
Fadunito Street Arts

-- idioma -- 
Sense text

-- públic -- 
Tots els públics

-- organitza --
Festival Eva

-- hi col·labora --
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Babies
Fadunito Street Arts

maig

www.viverstorrents.com

Planters d’horta, Flors de temporada,  
Arbres fruiters, Plantes d’interior,  

Ceps de vinya i oliveres, Terres, adobs  
i àrids, Llavors i fitosanitaris,  

Testos i jardineres, Complements i eines,  
Arbustos i arbres ornamentals

Activitat 
gratuïta



Què és l’EVA354? L’any passat us vàrem presentar el Projecte Lectures, un 
servei de Voluntariat Lector que ja fa més d’un any que s’està estenent pel 
Penedès. Aquest 2015 el projecte lectures ja no és projecte sinó que esdevé 
realitat consolidada i per aquesta raó li hem canviat el nom. L’hem anomenat 
d’aquesta manera tan curiosa i alhora coherent: EVA354.  Què vol dir, això? 
Evidentment, li diem EVA per l’acrònim En Veu Alta i per la seva vinculació 
(d’on neix la proposta) amb el Festival EVA, EN VEU ALTA. El 354 és una 
mica més complex però fins i tot més excitant: l’any 354 d. de C va néixer Sant 
Agustí d’Hipona, un dels grans pensadors de la història occidental i personatge 
a través del qual es té constància del primer document escrit on es fa esment de 
les lectures en veu alta. Els vàrem unir i ens va aparèixer l’EVA354 a les mans.

Així doncs, volem donar a conèixer l’EVA354 i durant els dies que dura el 
festival EVA a través de les lectures obertes al claustre, amb cursos de formació 
de lectures en veu alta, espectacles professionals de lectures i les “llegides” que 
els grups de voluntaris de l’EVA354 fan arreu del Penedès en diferents espais 
públics. Durant els dies del Festival, totes les lectures seran obertes per tal que 
els qui ho desitgeu, pugueu llegir o escoltar allà on es facin propostes lectores.

I aquest 2015… l’EVA i l’EVA354 s’adhereixen a la commemoració de l’any 
Neus Català. 

Amb motiu dels 100 anys del seu naixement el proper 7 d’octubre, la 
Generalitat de Catalunya proposa reconèixer la figura de Neus Català amb 
diferents activitats durant tot aquest any. Neus Català és una dona forta, 
coratjosa i solidària, que s’ha convertit en el testimoni de totes les dones 
que van lluitar a la Guerra Civil i a la Segona Guerra Mundial. Lluitadora 
antifeixista, supervivent dels camps d’extermini nazis, propagadora del seu 
testimoni i infermera. 

L’EVA i l’EVA 354 volen aportar el seu granet de sorra oferint lectures 
relacionades amb la biografia de Neus Català en totes les sessions extraordinàries 
del voluntariat EVA354 durant el Festival EVA 2015.

--

Us hi esperem!
--

Més informació  
lectures@enveualta.com

eva354



-- inauguració --

20.30h
-- lloc -- 

Vinseum, terrassa.  
Plaça Jaume I, 5 

Vilafranca del Penedès

-- narrador -- 
Òscar Intente, actor 

Ferran Martínez,  
acordionista

-- públic -- 
Adult

La idea d’Europa és el títol d’un llibre no gaire extens de 
George Steiner que parla de l’home europeu contempora-
ni. Dels homes, dones i nens europeus que duen, com si 
fos una motxilla massa carregada, un pes a l’esquena.  
El pes d’un passat brutal i grandiós alhora. 

Hem arribat fins aquí. Bé, i ara què ? 
L’home, diu Steiner, té una gran capacitat per fer el mal, 

però també té una gran capacitat per dedicar-se a coses ben 
inútils: la música, les matemàtiques, la poesia, la bellesa... 
potser la bondat. La recerca d’aquestes capacitats és l’única 
resposta a la incertesa del nostre continent davant la globa-
lització del món. Som néts desorientats de velles glòries.

És curiós que parlar d’Europa (allò tan abstracte) sigui 
una manera d’encarar l’individu amb sí mateix. I alhora 
una manera de parlar de nosaltres, de la comunitat. I de la 
Raó, la Llibertat, la Justícia… Pot ser?

Qui parla a escena, però, no és un filòsof assegut en un 
cafè, sinó una figura també molt lligada a la idea d’Europa; 
el passavolant que truca a la porta, el rodamón que xerra  
i que ha arribat a peu.

O el foll que volta pels carrers. O un conegut de lluny.  
O un estranger.

Europeu com nosaltres i tan diferent...

Òscar Intente  
i Ferran Martínez
La idea d’Europa  
de George Steiner

5
-- divendres --

juny

Activitat 
gratuïta

l’eva354  
al casal joan amades 
Tal dia farà un any

5
A Sant Quintí ja fa dies que s’hi mou gent llegint  
amunt i avall, i capdavanters i entusiastes com són, 
tornen a repetir dins el marc de l’EVA tal i com ja van 
fer l’any passat, consolidant-se com a espai lector al 
Penedès i tenint tan bons lectors com bons escoltadors. 
Portes obertes per a tots aquells qui vulgueu gaudir,  
a una o altra banda de l’escenari, de l’espectacle!

--

Voleu venir a llegir?
--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- divendres --

juny

Activitat 
gratuïta

eva354

-- hora --

18.30h
-- lloc -- 

Casal de la Gent  
Gran Joan Amades,  

c/ Lleida, 4   
Sant Quintí de Mediona

-- lectors -- 
Tu mateix! 

-- públic -- 
Tots els públics

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret i Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

-- organitzen --
Regidoria de Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Vallformosa, vins i caves i Vinseum

espectacle
inaugural

eva354



Per segon any seguit i dins el marc del Festival Eva, el 
projecte de voluntariat lector EVA354 torna a proposar 
de fer, altre cop, un curs de lectures en veu alta. Per 
aprendre i millorar la lectura mentrestant ens sentim i 
ens escolten. Per arribar al cor i al ventre dels qui ens fan 
de públic. I per dir les coses no com ens imaginem que 
haurien de ser sinó com ens convencem que volem que 
puguin sonar. 

--
Inscripcions limitades

--
Inscripcions

lectures@enveualta.com  
i al tel. 650 473 639

-- hora --

de 
10.00h 

a 14.00h
-- lloc -- 

Servei Educatiu  
de l’Alt Penedès,  

Av. Europa, 28  
(La Girada)  

Vilafranca del Penedès

-- formadora -- 
Anna Güell 

actriu

-- preu -- 
15 euros 

públic general 
-- 

12 euros 
Amics de La Cisterna

-- edat -- 
A partir de 12 anys

6
-- dissabte --

juny
Dia del voluntariat  

lector EVA354

 
 
Curs de Lectures  
En Veu Alta, eva354

-- organitzen --
Eva354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Servei Educatiu de l’Alt Penedès i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

6
-- dissabte --

juny

familiar

-- hora  --

de 17.30h
a 20.00h

 
-- lloc -- 
c/ Font 

Vilafranca del Penedès 



Tota la tarda a la Sala dels Trinitaris, 
lectures.
Una trentena d’il.lustradors dibuixen 
al carrer i en directe el centenar de contes 
escrits per les escoles del Penedès.
Volem celebrar amb vosaltres el 15è 
aniversari del Tastacontes!!
L’Eva i el Tastacontes, altre cop junts 
al carrer de la Font en aquesta diada 
plena de dibuixos, lectures, contes i jazz 
(Els Tastaquartet); plena de capgrossos, 
tallers, pomes de l’Eva espectacles i 
grallers.
Hi sou tots benvinguts i us convidem 
a llegir, xafardejar, cantar, escoltar, 
ajudar i gaudir tot anant amunt i 
avall, i ara cap aquí i ara cap allà!

Tota la tarda amb lectures del 
contes per part dels autors a 
la sala dels Trinitaris amb els 
contes il.lustrats i exposició dels 
15 anys del Tastacontes.

Sandra Rossi. 
Quan jo era petita

Manofactoria.
Menut Cabaret

Tota
la tarda

-- lloc -- 
Sala dels Trinitaris 

Vilafranca del Penedès

18.00h
-- lloc -- 

Galeria Sicart 
c/de la Font 44 

Vilafranca del Penedès

 --narradora -- 
Sandra Rossi

19.30h
-- lloc -- 

Galeria Sicart 
c/de la Font 44 

Vilafranca del Penedès

 --companyia -- 
Manofactoria

Quan era petita, a casa meva hihavia 
un jardí. Al jardí hi havia un arbre que 
cada primavera plovia flors blanques. 
De les seves branques hi penjava el meu 
gronxador i repenjada al seu tronc llegia 
contes meravellosos que encara viatgen 
amb mi i que m’encanta compartir.

-- organitza --
Zig-Zag i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Llibreria l’Odissea, Escola Estalella i Graells, Galeria Sicart, Hipermercat Esclat,  

comerços del carrer de la Font, Òmnium cultural i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

L’Eva va  
al Tastacontes 
15a edició



 
 
eva354  
lectures al claustre

6
Vols llegir? Ser lector és un plaer quan tens un auditori 
ben disposat. Des de fa 11 anys l’EVA celebra al Claustre 
de Sant Francesc una trobada de bons lectors i bones 
lectores amb ganes i desig que llegeixen per una bona 
colla d’escoltadors. I enguany, per fer-ho encara més 
gros, tindrem la retransmissió de Ràdio Vilafranca en 
directe de bona part de les lectures. Us hi apunteu? 
Obert a tots els públics, edats i idiomes, tant per llegir 
com per escoltar.

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39
--

Inscripcions limitades

-- dissabte --

juny
Dia del voluntariat  

lector EVA354

-- hora --

17.30h
-- lloc -- 

Claustre de Sant 
Francesc, 

c/ Sant Pere (entrada 
per l’antic hospital), 

Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

--hora --

20.00h
-- lloc -- 

Claustre de Sant 
Francesc, 

c/ Sant Pere (entrada 
per l’antic hospital), 

Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Òscar Barberán  
i Miquel Bonet 

actors

-- públic -- 
Tots els públics

Entre el que anomenem Els essencials de Q-Ars  
Teatre, espectacles de format senzill i contingut poderós, 
us presentem la lectura dramàtica de diversos contes de 
Pere Calders sota el títol de Vicis i virtuts a Calderades en 
els quals amb la seva mirada humorística, irònica i tendra  
ens fa de mirall, precisament i com diu el títol, dels vicis  
i virtuts que ens defineixen com a humans.  

--

qarsteatre.blogspot.com.es

 
Òscar Barberan  
i Miquel Bonet
Vicis i virtuts a Calderades

6
-- dissabte --

juny
Dia del voluntariat  

lector EVA354

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Caves Canals Nadal, Claustre de Sant Francesc i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

eva354

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Ràdio Vilafranca, CNL de l’Alt Penedès i el Garraf i Voluntariat per la llengua,  

Claustre de Sant Francesc i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

eva354



7
Els edificis, les cases, esglésies, muralles: tot té una 
història i són part de la Història. Aquesta, només 
per començar, ja és una casa modernista. Té balcons, 
cortinatges, làmpades, vitralls, nimfes...

--

Inscripcions 
visites@descobrirpenedes.com
www.descobrirpenedes.com

-- diumenge --

-- hora --

10.00h
-- lloc -- 

Cal Freixedas 
c/ d’Hermenegild  

Clascar, 1-3,  
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
6 euros 

públic general 
-- 

5 euros 
Per als Amics  
de La Cisterna

-- públic -- 
Tots els públics

Visita en català

 
 
interiors i
Cal Freixedas, Vilafranca  

juny

-- organitzen --
Descobrir Penedès i Festival EVA

-- hi col·labora --
Consell Comarcal de l’Alt Penedès

7
Si entenem que el teatre és artesania,  
per què no es pot vendre com arracades, 
encensos o mocadors? 
Històries i rondalles que tria el mateix 
públic dins d’una guingueta: amb encís, 
màgia, música i intimitat pel mateix preu 
que el que us poden costar uns penjolls, 
un fulard o un sabó amb aroma. 
Vine a la guingueta de l’Ireneu, tria  
el teu conte i si t’ha agradat, repeteix en 
qualsevol dels horaris que durant tota  
la tarda t’oferim!

--

Inscripcions prèvies:  
casalcultura@torrelavit.cat  
o el mateix dia directament.

-- diumenge --

-- hora --

17.00h 
18.00h 
18.30h 
19.00h 
19.30h 
20.00h 
20.30h

Passis de 20 minuts  
de durada. 

Aforament limitat  
per passi.

-- lloc -- 
Plaça del Casal,  

Torrelavit

-- narrador -- 
Ireneu Tranis

-- organitzen --
Ajuntament de Torrelavit i Festival EVA

Ireneu Tranis  
El venedor d’històries 

juny

familiar

Activitat 
gratuïta



7
L’actor Pep García-Pascual ens porta un text de 
l’escriptor i novel·lista gal·lès Roald Dahl, autor de 
textos portats a la gran pantalla com Charlie i La fàbrica 
de xocolata, Matilda o Les Bruixes entre d’altres. Creador 
dels Gremlins així com guionista de les fantàstiques 
històries televisives de La Dimensió desconeguda.  
Us en recordeu?

El Tast és una de les narracions que formen part del 
llibre “Els millors relats de Roald Dahl” i narra el sopar 
que fa una família distingida i sibarita (i snob) amb 
molta ironia, cinisme i propostes explosives típiques de 
l’autor. I entre tast i tast, a veure a qui hi veieu retratat!

-- diumenge --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Pati de l’Ajuntament 
c/ de l’Estació, 25,  

La Granada

-- lector -- 
Pep García 

actor

 
 
Pep García
El Tast (de Roald Dahl)  

juny

7
El grup que us presentem porta i transporta la música 
del sud d’Itàlia i per extensió, de la Mediterrània de la 
mà de Piero Pesce, el seu cap visible i líder de la banda 
que va arrodonir el mestissatge del seu bagatge calabrès 
en arribar a Barcelona. En Piero va barrejar noves 
sonoritats a una música que ve dels cants tradicionals  
i de la passió per la seva terra i la cultura pròpia. I tot a 
un ritme que no et deixa tenir quiets els peus a terra.

-- diumenge --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

HD Riudebitlles 
c/ de Baix, 33,  

Sant Pere de Riudebitlles

-- músics -- 
Questioni  

Meridionali Folk 
Catalunya /Calàbria

 
Questioni Meridionali Folk
Questioni Meridionali Folk  
en concert a Sant Pere Riu

juny

-- organitzen --
 Ajuntament de La Granada, Festival EVA

-- hi col·laboren --
 Jove Agrupació Dionysos de La Granada, Celler Cooperatiu i Secció de crèdit de La Granada, S.C.C.L

-- organitzen --
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Festival EVA

-- hi col·labora --
H.D.Riudebitlles

-- agraïments --
David Ribas, Pilar Esteve i Manel Balaguer

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta



8
Remeno i remeno fins que trobo el 
que busco. El conte preferit d’un 
amic quan era petit em va trobar i 
captivar quan jo ja havia crescut. 
Li agraden les pomes a en Baldiri! 
Per això quan es troba el barret 
màgic li demana tenir una pomera al 
menjador! Què pensaries si arribes 
a casa d’algú i et trobes una pomera 
plantada al bell mig del menjador? 
Un conte que parla d’allò que és 
important per cadascú, que no 
tothom és igual, de la importància de 
les petites coses que no ho són tant i 
que paga la pena no deixar de ser un 
mateix. Pim, pam, pum, poma!

-- dilluns --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Claustre  

de Sant Francesc 
c/ Sant Pere (entrada  
per l’antic hospital) 

Vilafranca de Penedès

--narradora -- 
Ingrid Domingo

juny

-- organitza --
 Festival EVA

-- hi col·laboren --
Claustre de Sant Francesc, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

8
Pel que fa a teatre, no hi ha res de més llunyà ni de tan 
proper, alhora, com les tragèdies gregues. Hipermestra. 
Suplicant, és un dels monòlegs que Helena Tornero va 
escriure per l’espectacle Suplicants on aborda, des de la 
vigència que desprèn el seu missatge, l’obra clàssica del 
dramaturg grec Èsquil.

Les cinquanta filles de Dànae, davant l’obligació de 
casar-se amb els fills d’Egipte, fugen del país i arriben 
a Argos. Per evitar ser forçades pels seus perseguidors, 
supliquen no ser lliurades. Davant d’aquesta petició 
d’asil, el rei ha de sospesar la possibilitat d’entrar 
en guerra amb Egipte a canvi de protegir les dones i 
decideix consultar-ho democràticament amb el poble. 
Aquest és l’argument de la peça original que Tornero 
adapta i de la qual aprofita el dolor femení, el grau de 
participació que els governants actuals atorguen als 
ciutadans, el fenomen de la immigració i l’asil polític, 
entre d’altres temes que ja tenien ressò a la Grècia 
d’Èsquil i que encara  tenen en la nostra societat actual.

-- dilluns --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

Biblioteca  
Torras i Bages,  

Plaça de l’Oli,  
Vilafranca del Penedès

-- lectora -- 
Anna Güell 

actriu

 
Anna Güell Hipermestra.  
Suplicant (monòleg basat en l’obra  
Les suplicants d’Èsquil) 

juny

-- organitzen --
Biblioteca Torras i Bages, Festival EVA

-- hi col·laboren --
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Infantil

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

Ingrid Domingo 
Contes de pomes 
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Les estrenes poden ser força coses: tal i com diu el 
diccionari: 1- Acció d’estrenar o d’estrenar-se,  
2- Regal, present, donar com a gratificació per un servei,  
3- Donar-li un cop al clatell quan li han tallat els cabells. 

La nostra és la primera, la més usada, segurament, però 
també la més estimulant. Estrenar-nos a la Residència 
Mare Ràfols amb les lectures de l’EVA354 és tot un 
regal i un privilegi. Us hi esperem.

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

Fetge, microbi, cervell, tíbia, melic, placenta, ull, cabells, 
maluc, glòbuls. Això per un costat. Per l’altre: índex, 
editor, grafia, cos de lletra, pàgina, paper, llom, drama, 
escriptor… Tot són parcials, o d’un cos o d’un llibre.
  
I avui i aquí, plegats per ser una sola cosa. Una sessió  
de lectures. 

Voleu venir a llegir?

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimarts -- -- dimarts --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Residència Mare Ràfols i Servei Educatiu de l’Alt Penedès

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Hospital Comarcal de Vilafranca, Servei Educatiu de l’Alt Penedès

juny juny

-- hora --

16.00h
-- lloc -- 

Residència  
Mare Ràfols,  

Parc Molí d’en Rovira, 
Carretera de Vilanova, 
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

-- hora --

17.30h
-- lloc -- 

Hospital Comarcal  
de Vilafranca,  
c/ Espirall s/n,  

Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

l’eva354 a la  
residència mare ràfols
Estrenes

l’eva354 a  
l’hospital de vilafranca
Parcials

eva354

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

eva354 eva354



9
Des de fa tres anys, la Galeria Sicart i l’EVA col·laboren 
en aquesta iniciativa tan divertida com arriscada: 
improvisacions mutidisciplinars a la carta. Què vol dir 
això? Dimarts 9, qui vulgui, podrà venir a la Galeria 
Sicart amb els seus instruments, amb la veu preparada 
per cantar, narrar o glosar i amb el cos a to per si voleu 
ballar. Tots ho serem tot: públic, artistes, oients i/o 
obres d’art. I a la de tres, quan el públic us doni la 
consigna (qualsevol consigna, vinculada amb les obres 
de la galeria o qualsevol altre concepte), un dos tres i ... 
teló! Comença l’espectacle!

--

Participació oberta a tots  
els improvisadors que vulguin.

-- dimarts --

-- hora --

20.00h
-- lloc -- 

Galeria Sicart 
c/ de la Font, 44,   

Vilafranca del Penedès

-- improvisadors -- 
Tu mateix!!!!

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
ImprovisArt a Can SicArt (III)

juny

-- organitza --
Festival EVA

-- hi col·laboren --
Einat Tal, Galeria Sicart, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

9
Fa molts anys en Francesc i la 
Montserrat van fer un llarguíssim 
viatge en vaixell des de  Catalunya 
fins l’altra banda del món: fins a 
l’Argentina. Van creuar l’oceà en un 
gran vaixell grandiós i ple de gom a 
gom i en arribar a port van anar a viure 
a un poble al costat d’un bosc molt 
especial. Amb el temps, la seva néta, 
fascinada per la història dels seus 
avis, també va voler travessar l’oceà.  
Però aquest cop en direcció 
contrària.

-- dimarts --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Claustre  

de Sant Francesc 
c/ Sant Pere (entrada  
per l’antic hospital) 

Vilafranca de Penedès

--narradora -- 
Sandra Rossi 

Catalunya/Argentina

Sandra Rossi  
Història viatgera

juny

-- organitza --
Festival EVA

-- hi col·labora --
 Claustre de Sant Francesc i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

Infantil



10
Què hi ha dins els contes? Podríem dir que la vida i 
poca cosa més. O la vida, tota la vida o una bona part, 
que de fet, no és ni molt menys poca cosa. Ara bé, 
també hi ha o no hi ha allò que ens fa por, que ens 
desagrada, que creiem ridícul o absurd o passat de 
moda. Són reals o no, els contes? I què és la realitat? 
Amb quins criteris en triem uns o altres o decidim que 
uns són correctes i d’altres no? Quina feinada! Va, anem 
a obrir les entranyes de la bèstia i mirem què hi trobem 
a dins, eh? Sense prejudicis.

--

Activitat dirigida a pares i mares,  
mestres, educadors, bibliotecaris i bibliotecàries 

 i públic general
--

Inscripcions al correu biblio.gelida@diba.cat  
o al tel. 93 779 28 09

-- dimecres --

-- hora --

17.00h
-- lloc -- 

Biblioteca  
Jaume Vila i Pascual,  

c/ Major, 51,  
Gelida

-- xerradora -- 
Jordina Biosca

-- públic -- 
Adult

-- organitza --
Biblioteca Jaume Vila i Pascual i Festival Eva

-- hi col·laboren --
Ajuntament de Gelida, Servei Educatiu de l’Alt Penedès

juny

 
Jordina Biosca
Conèixer i reconèixer  
els continguts dels contes 

10
Mas Albornà torna a acollir la sessió de lectures EVA354 
amb nous textos i nous lectors. Qualsevol dels qui 
llegiu ara aquest programa i alguns dels voluntaris de 
l’EVA354 sereu els qui, a l’ombreta i amb un públic 
absolutament lliurat, fareu les delícies d’aquest matí de 
dimecres. I tot a la fresqueta, a la plaça de la Verema.

Voleu venir a llegir?

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimecres --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Mas Albornà, Servei Educatiu de l’Alt Penedès

juny

-- hora --

11.00h
-- lloc -- 

Plaça de la Verema,  
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
l’eva354 i mas albornà
A llegir-la i a gaudir-la!

eva354

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

eva354



10
En Pol cansat de la seva mare que 
li fa  menjar verdura, endreçar les 
joguines i fer els  deures, li demana 
al seu pare una mare nova. Què 
farà aquest pare? Desitjos tals, són 
difícils d’atorgar!

-- dimecres --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Claustre  

de Sant Francesc 
c/ Sant Pere (entrada  
per l’antic hospital) 

Vilafranca de Penedès

--narradora -- 
Anna García

 Anna García 
 Un pare enginyós  
i altres contes

juny

-- organitza --
Festival Eva

-- hi col·laboren --
Claustre de Sant Francesc, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

10
Després d’un primer any de lectures quinzenals al 
Ricard Fortuny, altre cop i en motiu del Festival EVA, 
es tornen a obrir les portes al pati del recinte per tal que 
lectors de totes les edats i residents i acompanyants, 
puguin gaudir d’una bona tarda plena d’estímuls. Vols 
llegir? Vols venir?

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimecres --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, Servei Educatiu Alt Penedès

juny

-- hora --

17.00h
-- lloc -- 

Centre Sociosanitari 
Ricard Fortuny,  

Av. Garraf, 3   
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
l’eva354 al ricard fortuny
Obrim portes

eva354

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

Infantil



11
A l’Inglada Via ens hi trobem des de fa ja bastant 
temps, una bona colla de gent: deu n’hi do la claca 
d’escoltadors, que han anat incrementant-se amb el 
temps, i els lectors (que van canviant i retornant) per 
acompanyar les tardes de dimecres a la biblioteca de la 
residència! Ara però, com que ja ve el bon temps, ens 
reunirem tots plegats al pati, a gaudir del sol i si s’escau, 
de les petites lectures en petits grups per a fer-ho tot 
més agradable i més proper.

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dijous --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Residència Inglada Via, Servei Educatiu Alt Penedès

juny

-- hora --

17.00h
-- lloc -- 

Residència  
Inglada Via,  

c/ Hermengild Clascar, 15 
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
l’eva354 a l’inglada via
Tota la claca

10
Aquesta història comença un dimarts, el dia en que va 
néixer l’Ousman. A Ghana, és molt més important el dia 
que no pas l’any que neixes, i el dimarts, devia ser el dia 
del risc i el coratge ja que el nostre protagonista, tan sols 
amb 14 anys, va resoldre anar a buscar una vida que al 
seu lloc d’origen, semblava que no podria tenir. Treballar, 
perseguir somnis, travessar el desert, ser-hi abandonat 
al bell mig, arribar a Lívia, a les Canàries i finalment i 
simplement per una referència al F.C. Barcelona, decidir 
venir a Catalunya són la part més externa d’aquest 
periple. I entremig, tres anys de viatge i la mort i la 
desfeta a tocar de moltes cantonades. Tot això ens 
explicarà l’Ousman, i no pas perquè sigui un conte,  
sinó perquè és la seva veritat. La seva realitat. 
Imprescindible.

-- dimecres --

-- hora --

20.30h
-- lloc -- 

Casa Vidal i Folquet,  
c/ de la Font, 59,  

Vilafranca del Penedès

-- narrador -- 
Ousman Umar,  

Ghana/Catalunya

-- públic -- 
Tots els públics

Espectacle  
en català

juny

-- organitza --
Festival Eva

-- hi col·labora --
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

-- agraïments --
Montserrat Balaguer

 
les entranyes de l’eva
Ousman Umar 
La travessa. Un pas rere l’altre.

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

eva354



11
Si voleu escoltar aquests contes, 
caldrà estar preparats per descobrir 
un món on els més petits espanten 
els més grans, els més dolents fan 
grans amics i les més delicades ... 
es tiren pets!! Unes històries plenes 
d’enginy, ironia i humor.

-- dijous --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Claustre  

de Sant Francesc 
c/ Sant Pere (entrada  
per l’antic hospital) 

Vilafranca de Penedès

-- narradora -- 
Mònica Torra

Mònica Torra  
EPS! No és  
el que sembla!

juny

-- organitza --
Festival Eva

-- hi col·laboren --
Claustre de Sant Francesc, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

11
Biografies, novel·la romàntica, d’aventures, històrica, 
assaig, poesia, teatre, art... Tants estils i varietats de 
lectures trobaríem com gent amb idees i vivències 
diferents caminem sobre la terra. A la casa dels avis n’hi 
ha molts que han viscut molt. I segur que de biografia, 
de romanticismes, aventures, història viva i tantes altres 
coses, les han sentit vives a la pell i a la carn. Ara els 
portem la vida dels altres, tan diferent i tan igual. Per 
llegir-la i per gaudir-la!

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dijous --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Casa dels Avis de Sant Sadurní, Ajuntament de Sant Sadurní

juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Casa dels Avis  
de Sant Sadurní,  

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

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
l’eva354 a la casa  
dels avis de sant sadurní
Vida

eva354

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

Infantileva354



Pea Green Boat és una companyia 
de teatre de titelles creada a 
Barcelona l’any 2009.  Les seves 
fonts d’inspiració són la literatura 
infantil, els materials naturals i 
orgànics, els objectes trobats. Per la 
seva delicadesa i forma, són aptes 
per a tots els públics. Per tant, un 
espectacle per a petits i grans.

12
-- divendres --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Auditori  

Montserrat Junyent,  
Plaça del Penedès, 4,  

Vilafranca del Penedès

-- titellaires -- 
Pea Green Boat,  

Catalunya/Uk

-- preu -- 
4 euros 

públic general 
-- 

2 euros 
per als alumnes 

de l’EMM M. Dolors 
Calvet i Amics de La 

Cisterna

 

juny

 
Pea Green Boat 
L’arbre de les sabates

-- organitza --
Festival Eva

-- hi col·laboren --
Escola Municipal de Música M. Dolors Calvet, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

11
Amb la veu, amb el cos, amb l’ànima, les mans i com qui 
diu, gairebé qualsevol cosa que tingui a l’abast, la Cris fa 
música i el més important de tot, és que fa música de la 
bona. Hi ha alguna cosa que atrau i li fa l’ànima gran, en 
aquesta noia. No us la perdeu, si us plau.

--

Reserves a: 
espailacisterna@gmail.com  

i al tel. 660 68 73 25

-- dijous --

-- hora --

21.00h
-- lloc -- 

La Cisterna  
Passeig Rafael Soler, 17, 
Vilafranca del Penedès

-- intèrpret -- 
La Cris 

Canàries/Catalunya

-- preu -- 
7 euros 

públic general 
-- 

5 euros 
per als Amics de  

La Cisterna

--públic -- 
Tots els públics

 
La Cris 
La Cris(is) con la Guadaloope 1.0
Concert

juny

-- organitza --
La Cisterna i Festival Eva

-- hi col·laboren --
Caves Canals Nadal, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Infantil



12
M’he tornat boja de voler recitar el poema SENCER 
d’una tirada? És possible, però com que no visc en cap 
clínica a Tubinga, he de concloure que aquesta deu ser 
una bogeria d’aquelles que poden arribar a inspirar. 
La dona que mirava la tele serà jo. I els oïdors també  
la seran. De manera que ens multiplicarem en l’U i 
aquesta serà tota la bogeria.
Aquest serà un espectacle només per a agosarats: la 
Dolors, òbviament sense tele i tan sols amb el propi 
llibre a la mà, serà ella i només ella, serà tot el que 
veu, tot el que senti i tot el que és capaç de compartir 
amb els altres. El hastag per a l’ocasió és més que clar: 
#elpuntgalesorelles

--

Reserves a: 
espailacisterna@gmail.com  

i al tel. 660 68 73 25

-- divendres --

-- hora --

de
21.00h
a 23.30h

-- lloc -- 
La Cisterna,  

Passeig Rafael Soler, 17  
Vilafranca del Penedès

-- poetessa -- 
Dolors Miquel

-- preu -- 
15 euros 

públic general 
(durada de l’espectacle 
2h amb sopar inclòs a 

l’entreacte)

13 euros 
per als Amics de  

la Cisterna 

-- públic -- 
Adult

 
 
Dolors Miquel 
La dona que mirava la tele 

juny

-- organitza --
 La Cisterna i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Can Caneló, Caves Canals Nadal, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

12
Com qui no vol la cosa, se’t colarien al menjador de casa, 
al garatge de ton pare o al jardí del veí per apoltronar-se 
amb els seus (múltiples i varis) instruments i recitar-te 
una corrua de poemes trepidants i a voltes surrealistes 
que surten del cap de poetes com Estellés, Francesc 
Gelonc, Eduard Carmona, Max Besora o Jaques Prevert 
entre d’altres. I és que aquesta mena de recitals, se senten 
(d’oïda), se senten (de cor) i s’entenen (cadascú el que vol, 
és clar). I de passada, t’ho passes la mar de bé.

-- divendres --

-- hora --

20.00h
-- lloc -- 

Pati de Cal Calixtus  
c/ Diputació, 26, 

Sant Sadurní d’Anoia

-- intèrprets -- 
Guillem Callejon, Iago 

Marta, Àlex Valdes, 
Eduard Carmona

-- públic -- 
Adult

recitals a domicili
La dona és l’ésser més  
intel·ligent i tendre sobre la terra,  
ho sap tothom 

juny

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

-- agraïment --
Família Oliver Olivella

Activitat 
gratuïta



13
Si hi posem una mica de distància, veurem que la 
història d’una església, en aquest cas la de Santa Maria, 
s’allarga tant en el temps que hauríem de poder ben 
bé fer-hi un viatge per veure’n els elements que la 
conformen amb uns altres ulls i uns altres pensaments. 
Aquest cop, viatjarem des del 1.285 fins el 2.015, i ho 
farem per entre les gàrgoles, la cripta, el cor, l’orgue i els 
vitralls de la basílica.

--

Inscripcions 
Oficina de turisme de Vilafranca.  

93 818 12 54

-- dissabte --

-- hora --

11.45h
-- lloc -- 

Plaça de Santa Maria 
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
4 euros

-- públic -- 
Tots els públics

Visita en català

 
 
interiors ii
Basílica de Santa Maria, Vilafranca 

juny

-- organitzen --
Enoturisme Penedès, Festival Eva

-- hi col·labora --
Ajuntament de Vilafranca del Penedès

-- dissabte --

-- organitza --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Servei Educatiu Alt Penedès, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Llegir és quelcom tan senzill com caminar, a primer 
cop d’ull. Llegir bé i saber entonar, però, ja són figues 
d’un altre paner. Comunicar, buscar i trobar la intenció 
del text i transmetre’l, ja suposa començar a pujar una 
muntanyeta una mica més complicada. Així doncs, ens 
haurem d’entrenar. És per això que us oferim aquest 
curs: per llegir sense lesionar-nos, gaudint del paisatge 
i perquè la companyia es delecti amb la nostra veu i els 
nostres textos.

--
Inscripcions limitades

--
Inscripcions

lectures@enveualta.com  
i al tel. 650 473 639

-- hora --

de
10.00h

a 14.00h
-- lloc -- 

Servei Educatiu  
de l’Alt Penedès,  

Av. Europa, 28  
(la Girada)  

Vilafranca del Penedès

-- formadora -- 
Anna Güell 

Actriu

-- preu -- 
15 euros 

públic general

12 euros 
Per als Amics de la 

Cisterna

-- edat -- 
A partir de 12 anys 

13
juny

 
 
Curs de Lectures  
En Veu Alta, EVA354



Qui no ha perdut mai alguna cosa? 
Jo he perdut moltes coses al llarg de 
la meva vida i sovint em pregunto on 
són totes aquestes coses perdudes. 
En algun lloc deuen ser! Qui perd és 
que té. Tinc cap, paciència, ulleres, 
gana, ritme, humor, memòria, una 
bufanda… però de vegades, de 
tant en tant els perdo. Perdre no 
és res més que l’oportunitat de 
trobar, i buscant pots trobar el que 
busques o …no. Els personatges 
dels contes que explico tenen en 
comú que perden alguna cosa. La 
recuperaran? Què pot perdre una 
princesa? I un xiquet? I una truita?  
I un senyor amb barret?

13
-- dissabte --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 
Societat  

Principal-Unió,  
c/ Wilson, s/n,  

Sant Pere Molanta

-- narradora -- 
Ingrid Domingo

juny

 
Ingrid Domingo 
Contes perduts 

-- organitzen --

Societat Principal-Unió Sant Pere Molanta, Festival EVA
www.canalsnadal.com

familiar

Activitat 
gratuïta



13
Les Krregades de Romanços ens porten melodies 
tradicionals cantades amb emoció i respecte amb 
l’objectiu que el ric patrimoni musical de les Terres de 
Ponent, des del pla de Lleida fins a l’Alt Pirineu, no resti 
en l’oblit.  Canten a tres veus, sovint acompanyades 
d’alguns instruments de percussió de mà (panderetes, 
panderos quadrats i rodons, sonalles, culleres i 
simbombes) i, en ocasions, de l’acordió diatònic. 
Convençudes de la força i de l’energia de la polifonia 
vocal mediterrània, tenen com a obres de referència els 
Materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya 
i la col·lecció A peu pels camins del cançoner d’Artur 
Blasco, entre d’altres. 

--
L’espectacle està inclòs en  

l’Herbes Campus Remeiart  
www.remeiart.com

-- dissabte --

-- cloenda --

22.30h
-- lloc -- 

Molí del Foix,  
c/ de la Farigola, 2-8,  

Santa Margarida  
i els Monjos

-- intèrprets -- 
Krregades  

de Romanços

-- públic -- 
Adult

-- organitzen --
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i Festival EVA

 
Krregades de Romanços  
Cançons rellogades
Concert

juny

Hi tornem, perquè no ha de ser cosa d’un sol dia 
aconseguir que en aquest lloc tan preciós i tan transitat 
(no deixa mai d’entrar-hi gent, que sortir-ne ja és tota 
una altra cosa), hi anem tan poques vegades i gairebé 
sempre, amb una sola disposició. Tornarem a passe-
jar-nos-hi, a admirar-lo i a descobrir-ne els racons i en 
molts, hi trobarem personatges tan vius i tan morts com 
Fedra i Hipòlit (d’Espriu), na Xènia (de Rodolf Llorens), 
Una bona nit tinguin de Narcís Comadira i gent que 
juga als escacs,  i teixidores que teixeixen i desteixeixen 
l’eternitat. O un nínxol amb problemes tècnics. I vés a 
saber què més. Ah! I tranquils, que us donarem un ciri 
per veure-ho tot més clar!

--
Venda d’entrades anticipades a  

30 minuts abans de l’inici dels espectacles  
al pàrquing del cementiri

-- hora --

de
21.30h

a 23.45h
-- lloc -- 

Cementiri  
de Vilafranca.  

Punt de trobada:  
casa del vigilant  

del cementiri  
(al costat del pàrquing) 

-- intèrprets -- 
Membres de GATAP

-- preu -- 
7 euros 

públic general

5 euros 
Per als Amics de La 

Cisterna  
-- 

Cal acreditar-se  
amb el carnet. 

-- públic -- 
Tots els públics

-- organitzen --
Coordinadora GATAP, Festival EVA

-- hi col·laboren --
 Caves Canals Nadal, Ajuntament de Vilafranca del Penedès

-- agraïments --
Des de l’EVA volem donar les gràcies a tos els membres de la Coordinadora Grups Amateurs  

Teatre Alt Penedès (GATAP) que han col·laborat per fer possible aquesta vetllada al cementiri.  
I molt especialment, l’aplaudiment per qui ha imaginat els mini espectacles i les sorpreses  

i ha coordinat els actors, Valeri Laguna.

13
-- dissabte --

juny

 
 
Per viure el cementiri,  
no cal morir-se (ii)

Activitat 
gratuïta



14
Si ens imaginem què hi pot haver en una casa del segle 
XVIII, de seguida ens vindran al cap alcoves, salons, 
cortinatges, miralls, paons... Paons? Dracs...? Tantes 
bèsties hi havia? Es veu que sí.

--

Inscripcions 
visites@descobrirpenedes.com
www.descobrirpenedes.com

-- diumenge --

-- hora --

11.30h
-- lloc -- 

Plaça de de l’Oli 
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
6 euros 

públic general 
-- 

5 euros 
Amics de La Cisterna 

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
interiors iii
Cal Posas, Vilafranca 

juny

-- organitzen --
Descobrir Penedès i Festival EVA

-- hi col·labora --
Família Juvé-Ferré

-- organitza --
Festival EVA

-- hi col·laboren --
El Taronger i Ajuntament de Vilafranca del Penedès

14
-- diumenge --

-- cloenda --

13.00h
-- lloc -- 

El Taronger,  
c/ dels Ferrer, 78,  

Vilafranca del Penedès

-- intèrprets -- 
Esteve Molero,  

Òscar Ferret,  
Pinyu Martí

-- públic -- 
Adults

juny

En aquesta cloenda, l’autor del llibre JO NO SÉ RES, 
SÓC MÚSIC, Esteve Molero, aconsegueix només 
amb aquest títol, que ens fem a la idea de què podem 
trobar-hi a l’interior. O no? Quin aiguabarreig ens hi 
trobarem, en tot plegat? Tal i com ell diu: “Miro enrere 
amb perspectiva i m’adono que en aquesta vida meva 
(ara agra, ara dolça, com el so d’una cobla), sempre he 
tingut un amor incondicional per la música. Per això 
no he pogut parlar únicament de música en aquest 
llibre, perquè vida i música se’m barregen d’una manera 
tan estreta que se’m fan indestriables”. Doncs, apa! A 
escoltar-lo amb ganes. Tant ens pot fer riure com fer-nos 
rosegar les ungles. Qui ho sap? Al pati del Taronger, 
però, tot hi és benvingut: i més si és de qualitat. 

 
Esteve Molero
Monòleg musical  
amb Esteve Molero Jazz Trio 

Activitat 
gratuïta



Dia Horari Població Espai Espectacle Públic

Maig

Dissabte 30 12.00h Vilafranca del Penedès Itinerant pel mercat de Vilafranca Fadunito Street Arts Babies TP

Juny

Divendres 5 18.30h St. Quintí de Mediona Casal de la Gent Gran Joan Amades L’Eva354 al Casal Joan Amades Tal dia farà un any TP 

20.30h Vilafranca del Penedès Vinseum (terrassa) Oscar Intente i Ferran Martinez La idea d’Europa de George Steiner Adults 

Dissabte 6 De 10.00h a 14.00h Vilafranca del Penedès Servei Educatiu de l’Alt Penedès Anna Güell, actriu Curs de Lectures En Veu Alta EVA354 Adults*

De 17.30h a 20.00h Vilafranca del Penedès Sala dels Trinitaris L’eva al Tastacontes Lectures infantils TP

17.30h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc L’Eva354 al Claustre L’Eva354 - Lectures al Claustre TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Galeria Sicart Sandra Rossi Quan jo era petita TP

19.30h Vilafranca del Penedès Galeria Sicart Manofactoria Menut Cabaret TP

20.00h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc Òscar Barberan i Miquel Bonet Vicis i virtuts a Calderades TP

Diumenge 7 10.00h Vilafranca del Penedès c. d’Hermenegild Clascar 1-3 Interiors I, Cal Freixedas TP*

17.30, 18.00,  
18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 i 20.30h

Torrelavit Plaça del Casal Ireneu Tranis El venedor d’històries Familiar

18.00h La Granada Pati de l’Ajuntament Pep García El tast, de Roald Dahl TP

19.30h St. Pere de Riudebitlles HD Riudebitlles Questioni Meridionali Folk Questioni Meridionali Folk en concert a Sant PereRiu TP

Dilluns 8 18.00h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc Ingrid Domingo Contes de pomes Infantil

19.30h Vilafranca del Penedès Biblioteca Torras i Bages Anna Güell Hipermestra. Suplicant (monòleg) Adults

Dimarts 9 16.00h Vilafranca del Penedès Residència Mare Ràfols L’Eva354 a la Residència Mare Ràfols Estrenes TP 

17.30h Vilafranca del Penedès Hospital Comarcal de Vilafranca L’Eva354 a l’Hospital Parcials TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc Sandra Rossi Història viatgera Infantil

20.00h Vilafranca del Penedès Galeria Sicart Tu mateix!!! ImprovisArt a Can SicArt (III) TP

Dimecres 10 11.00h Vilafranca del Penedès Plaça de la Verema L’Eva354 i Mas Albornà A llegir-la i a gaudir-la! TP 

17.00h Gelida Biblioteca Jaume Vila i Pascual Jordina Biosca Conèixer i reconèixer els continguts dels contes Adults

17.00h Vilafranca del Penedès Centre Sociosanitari Ricard Fortuny L’Eva354 al Ricard Fortuny Obrim portes TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc Anna García Un pare enginyós i altres contes Infantil

20.30h Vilafranca del Penedès Casa Vidal i Folquet Ousman Umar La travessa. Un pas rere l’altre TP

Dijous 11 17.00h Vilafranca del Penedès c. Hermenegild Clascar 15 L’Eva354 a l’Inglada Via Tota la claca TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Casa dels Avis de Sant Sadurní L’Eva354 a la Casa dels Avis Vida TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Claustre de St. Francesc Mònica Torra EPS! No és el que sembla! Infantil

21.00h Vilafranca del Penedès La Cisterna La Cris La Cris(is) con la Guadaloope 1.0 TP*

Divendres 12 18.00h Vilafranca del Penedès Auditori Montserrat Junyent Pea Green Boat L’arbre de les sabates Familiar*

20.00h Sant Sadurní d’Anoia Pati de Cal Calixtus Recitals a domicili La dona és l’ésser més intel·ligent i tendre sobre… TP

De 21.00h a 23.30h Vilafranca del Penedès La Cisterna Dolors Miquel La dona que mirava la tele Adults*

Dissabte 13 De 10.00h a 14.00h Vilafranca del Penedès Servei Educatiu de l’Alt Penedès Anna Güell Curs de Lectures En Veu Alta EVA354 Adults*

11.45h Vilafranca del Penedès Plaça de Santa Maria Interiors II, Basílica de Santa Maria TP*

18.00h St. Pere Molanta Societat Principal-Unió Ingrid Domingo Contes perduts Familiar

22.30h Sta. Margarida i els Monjos Jardins del Molí del Foix Krregades de Romanços Cançons rellogades Adults

De 21.30h a 23.45h Vilafranca del Penedès Cementiri de Vilafranca Membres de GATAP Per viure el cementiri, no cal morir-se (II) Adults*

Diumenge 14 11.30h Vilafranca del Penedès Plaça de l’Oli Interiors III, Cal Posas TP*

13.00h Vilafranca del Penedès El Taronger Esteve Molero Monòleg musical amb Esteve Molero Jazz Trio TP

     Adults      EVA 354      Familiars, infantils i TP (Tots els públics) *Espectacles i cursos de pagament



-- agraïments --
Artur Vidal, Rosa Vidal, Pep Quelart, Einat Tal,  

a tot el gruix de voluntaris de l’EVA354  
i a tots els lectors espontanis d’aquesta edició, a l’equip voluntari per l’acte del cementiri  

i als membres del GATAP, al Ramón i l’Àngels per les mandonguilles,  
al Sergi Tutusaus i a l’equip de l’Eva: Rosa Vendrell, Josep Maria Feliu, Alba Sol,  

Àngel Hom, Albert Zafra, Anna Cruz, Dani Sàez, Úrsula Barri,  
Marc Castañé i Ladysenyadora. 



-- organitza --
 Associació Artística Triskel

Pg. Rafael Soler 17
08720 Vilafranca Penedès 

+34 660 687 325
www.enveualta.com
eva@enveualta.com

-- hi col·laboren --

descobrir penedès

-- amb el suport de --

-- mitjans oficials --

eva354


