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18.00h
----

Judit Carrera ,  
Martha Escudero 

i Jordi font
A tres bandes

----
A tres bandes és un circuit de narra-
dors on el púbic haureu d’anar ro-
dant per veure’n ara un, ara un altre, 
i durant 60 minuts, canviareu tres 
vegades d’espais i veureu tres maneres 
diferents d’explicar històries: la Judit 
bregarà al voltant dels sentiments, 
la Martha explicarà històries d’un 
escriptor boníssim que es deia Pere 
Calders, i el Jordi ens portarà al món 
de les resurreccions de la mà de Llàt-
zer, un senyor d’aquells de l’antiguitat 
que després de mort, es va aixecar  

i va caminar!… 
----

Sortida dels grups A tres bandes davant  
de la porta principal del Teatre. 

----
Públic adult

20.00h
Teatre Molí de l’Esperança

----

Pep Duran
Viatge al buit a través  

dels contes
----

Un fanal, un núvol, una rajola de 
xocolata, un terratrèmol, el vent, 
la lluna, un pastís, una dentadura 
postissa, un ull de vidre, una cova, 
una dalla, el gel, tu, jo i tot allò que 
et puguis arribar a imaginar o que 
pugui arribar a sortir de dins d’un 
llibre. Els contes com a metàfores en 
la vida d’un llibreter, en Pep, que pren 
consciència del perquè de l’existència.

----
Públic adult

19.45h
Teatre Molí de l’Esperança

----

Teresa Saborit
Inspirats, escrits  

i transformats (2ª part)
----

Ja ho tenim: la Teresa ha convertit 
les vostres propostes en petits textos. 
Ara ens cal, doncs, saber en què s’han 
transformat aquelles paraules escrites 
i dins de quina història han trobat 

cabuda. És hora de parar l’orella.  
----

Tots els públics

L’Eva a Gurb  
Benvinguda

----
11.30h

Teatre Molí de l’Esperança
----

Jordi Font 
La República  
dels contes

----
A La República dels Contes hi tro-
baràs un lloc increïble: un lloc que 
de vegades apareix i de vegades des-
apareix. Un lloc ple de màgia, ple de 
llibertat: on qualsevol història es pot 
fer realitat. Aquí hi descobriràs un 
munt d’històries d’amor, d’aventu-
res, guerres, alegria, por, fantasies… 
Acompanyat per oques escaladores, 
princeses pacients, peixos artistes, 

serps gegants i flors increïbles.
----

Públic familiar

12.30h
Jardí del Porxo 

----

Tu mateix! 
Fòrum obert

----
Aquest és un espai pensat expres-
sament per tal que cada u pugui 
dir-hi la seva. Tens un bon conte per 
compartir? Un vers? Una notícia del 
diari? Ens vols cantar una cançó o 
recitar un poema? El Fòrum obert 
t’ofereix micròfon, escenari i públic. 
I tu, tinguis l’edat que tinguis i siguis 
d’on siguis, tindràs un màxim de 5 
minuts per mostrar-nos el teu art. 

----
Tots el públics

----
Inscripcions

annacp@enveualta.com
650 264 226

----
Porteu-vos ventalls  

i barrets pel sol

17.00h
Centre de dia

----

Martha Escudero 
Bestioles fastigoses

----
Històries esbojarrades i terrorífica-
ment divertides per on hi desfilen 
animals que parlen, pensen i viuen 
aventures imprevistes carregades 

d’humor i fantasia.
----

Espectacle adherit  a la celebració 
del 100 aniversari del naixement 

de l’escriptor Roald Dahl
----

Públic familiar
----

I tot seguit:  
Inspirats, escrits i transformats,  

amb Teresa Saborit (1ª part).  
Estigueu atents a les instruccions  

que us donarem en directe!

Aquest 2016, Gurb estrena festival de contes  
i el Festival Eva, En Veu Alta, de narració i tradició oral, 
s’estrena a Gurb. Ens hem reunit el pa i la gana  
i ens hem posat d’acord per omplir, durant un dia,  
Gurb de contes, de somriures de grans i petits i d’orelles 
amatents a no perdre’s ni mig segon de tot allò que els 
haguem d’explicar. Perquè tots hi sou convidats  
i esperem que tots, amb el tiet o la tieta, amb la parella, 
amb el gos, amb el canari o els pares o els amics i la colla, 
vingueu a veure què us expliquem. Perquè si es tracta de 
divertir-se, emocionar-se, petar-se de riure o fins i tot 
aterrir-se, l’Eva a Gurb és el vostre festival ideal. 

Us hi esperem!

Tots els espectacles es faran en espais del Recinte de l’Esperança,  
actual Ajuntament de Gurb



-- organitza --
 

www.gurb.cat

Associació Artística Triskel
+34 660 687 325

www.enveualta.com
eva@enveualta.com

AJUNTAMENT DE GURB

Horari Recinte de l’Esperança Narrador / Espectacle Públic

Diumenge 5 de juny

11.30h Teatre Molí  
de l’Esperança

Jordi Font
La República dels contes

Familiar

12.30h Jardí del Porxo Tu mateix! 
Fòrum Obert

Tots  
els públics

17.00h Centre de dia Martha Escudero 
Bestioles fastigoses

Familiar

18.00h Entrada principal del  
teatre Molí de l’Esperança

Judit Carrera, Martha Escudero, Jordi Font 
A tres bandes

Adults

19.45h Teatre Molí  
de l’Esperança 

Teresa Saborit
Inspirats, escrits i transformats

Tots  
els públics

20.00h Teatre Molí  
de l’Esperança

Pep Duran 
Viatge al buit a través dels contes

Adults

* Tots els espectacles són gratuïts
* En acabar hi haurà pica-pica per tots els assistents

-- amb el suport de --

-- mitjà oficial --

-- agraïments --


