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twitter.com/evafestival
@EvaFestival #EvaFestival
-www.enveualta.com
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Jordina Biosca
Directora de l’eva

Estimats tots,
Els qui quan teniu el programa de l’EVA a les mans en
llegiu tota la menudalla de lletra que sempre porta impresa,
potser recordareu de l’any passat una benvinguda per part
d’una servidora llarga com un dia sense pa i reivindicativa
fins al moll de l’os. Enguany, en recuperarem una de dues:
seguirem amb les reivindicacions. Aquest cop, però, serà
curteta, tot i que no per això menys contundent.
Arran del 25è aniversari, fa just uns quants mesos, de la
mort de Montserrat Roig, simplement la citem a ella per
tornar a posar sobre la taula allò tan dit, tan sabut, i tan
necessari de ser recordat.
“La cultura és l’opció política
més revolucionària a llarg termini”
Que tingueu un bon Festival EVA 2017.
Que tingueu una bona revolució.

Cercle d’Agermanament
Occitano-Català
En aquesta nova edició 2017 de l’EVA Penedès volem acostar una
cultura ben propera -tan lingüísticament com territorialment- al
nostre territori i, per fer-ho, hem elaborat una proposta conjunta
amb el CAOC, el Cercle d’Agermanament Occitano-Català per
reunir un tastet del bo i millor de cada casa.
Qui és l’Eva ja ho sabeu, però per anar millor informats i per als
qui encara no coneguin el Caoc, aquí en teniu una breu explicació:
El Cercle d’Agermanament Occitano-Català és una entitat que
treballa per fer conèixer a Catalunya les arrels comunes d’occitans i
catalans, tant en l’aspecte de la llengua com en la cultura, la història
o en qualsevol altre àmbit, donant especial rellevància a la llengua
occitana mitjançant cursos d’occità, ja que és llengua oficial a tot
Catalunya segons l’Estatut de 2006.
http://caoc.cat/
És pel vincle entre els dos territoris i la voluntat de l’EVA d’acostar
propostes de la tradició oral a casa nostra que us fem a mans un
seguit d’espectacles a l’EVA PENEDÈS i a l’EVA PRADELL que
esperem que siguin del vostre interès.

-- divendres --

30
juny

ESPECTACLE
INAUGURAL
Núria Martínez-Vernis
i Martí Sales
Alcohols

-- inauguració --

19.30h
-- lloc --

Plaça
de Sant Isidre
-- públic --

Adults
Espectacle
en català

Dos poetes uneixen forces per donar vida a un espectacle
sobre l’alcohol i la poesia.
Recreant un ambient de reunió d’alcohòlics anònims, i
col·locant una curiosa “barra lliure” al centre de la rotllana, els
dos poetes portaran els espectadors a considerar l’alcohol des
de perspectives molt diferents, a través tant de talls d’humor
com d’elegies i fragments sobre la drogodependència. Un
recital de poesia amb un format molt diferent, amb material
poètic tant dels dos artistes que duen a terme l’espectacle
(Martí Sales i Núria Martínez-Vernis) com d’altres poetes,
com Rabelais, Vinyoli o Salvador Renobell, per posar-ne
alguns exemples.

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Centre Quim Soler, la Literatura i el vi, Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- divendres--

30
juny

Toni Gomila i Catalina Florit
Pecattum

--hora --

22.30h
-- lloc --

Corral Nou
-- públic --

Adult
Espectacle
en mallorquí

Activitat
gratuïta

Pornorondalles. Rondalles verdes, rondalles pecadores,
rondalles brutes, fragments, retalls i bocins dels nostres
contes més populars recollits per mossèn Alcover i servits
en clau d’humor polissó, subtil i tal vegada un poc grosser
per Toni Gomila i Catalina Florit, que sense prejudicis
ni preconceptes afloren i desfloren rondalles, folkloren i
desfolkloren, cullen i despullen, fiquen i desmitifiquen,
menteixen i desmenteixen i, sobretot, juguen i es diverteixen amb tota casta de vicis, pecats, verdors i brutors
presents en la cultura popular de transmissió oral.
Mn. Alcover afirmava que dins el meu Aplech no hi ha
l’element pornogràfich que tant abunda dins totes les literatures populars, i sense ànim de contradir-lo, vos presentam
un mostrari de passatges rondallístics per tal d’observar,
en el mirall del poble què són aquests contes, què és allò
que per Alcover era o no pecat, d’allò que tapava i d’allò
que mostrava sense pudor; d’aquelles coses que el poble
considerava correctes i de les que no; i al capdavall, d’allò
que ahir era verd i avui és blanc, i d’aquelles coses –bones
i dolentes– que passa el temps i es mantenen fixades a
l’ànima dels pobles amb el color inalterable de la naturalesa humana.

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- dissabte --

1
juliol

-- hora --

11.30h
-- lloc --

Plaça dels Vellets,
escenari
Les Roses
-- públic --

Familiar,
recomanat a
partir de 6 anys
Espectacle
en català

Activitat
gratuïta

familiar

Màrius Serra
Tres germans colans
bufans entrampolicans
Una vegada eren tres germans colans,
bufans, entrampolicans; varen anar de
cacera, colera, bufera, entrampoliquera,
i mataren un conill, colill, bufill,
entrampoliquill; el van portar a casa d’una
noia coloia, bufoia, entrampolicoia, i li van
dir: -Noia coloia, bufoia, entrampolicoia,
ens vols coure aquest conill, colill, bufill,
entrampoliquill?
Sí, nois colois, bufois, entrampolicois;
poseu-lo damunt la taula colaula, bufaula,
entrampolicaula, i quan hauré rentat
els plats colats, bufats, entrampolicats,
us el faré amb romesco, colesco, bufesco,
entrampoliquesco.
Queda clar, no? Ja tornem a tenir en
Màrius aquí. Aquest cop, però, per a públic
familiar.
-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- dissabte --

1
juliol

Marcel Casellas Trio
Tot mesclat, no agitat

-- hora --

13.00h
-- lloc --

Plaça Castell
-- públic --

Adult
Espectacle
en català

Marcel Casellas s’acompanya de dos amics instrumentistes
(amb qui ha impulsat nombroses propostes musicals) per
explorar la improvisació i la recreació de la cançó tradicional
i els gèneres de ball més genuïns dels Països Catalans. Tot
plegat, partint del llegat de la nostra música mediterrània.
Les experiències amb grups com Transardània, Quintet
Fibonacci o la Cobla Catalana dels Sons Essencials (aquest
darrer, d’extraordinària vigència en l’actualitat) són el
punt de partida per a l’espectacle que ens ofereix Marcel
Casellas Trio. Un espectacle que, passant per la glosa,
travessa la corda fluixa que va de la taverna a una peculiar
cava de jazz d’arrel catalana.

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- dissabte --

1
juny

Cafè-tertúlia
Cooperativisme, cultura,
oralitat al Priorat

-- hora --

16.30h
-- lloc --

Primer pis
de La Societat
-- ponent --

Pere Audí

Xerrarem, fent el cafè, amb Pere Audí del paper que a la
comarca el cooperativisme ha tingut en la transmissió de
la cultura, en els espais socials que ha generat, espais per
compartir sabers i propostes en un aprenentatge on la
paraula és vehicle i motor. I llegirem fragments de Malanyet, on Pere Audí fa parlar els protagonistes de les petites
històries d’aquest llegat que voldríem viu.

-- públic --

Adults
Espectacle
en català

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA
-- hi col·labora -Centre Quim Soler, PRIORITAT, CoopCAmp, , Campus, Carrutxa.

-- dissabte --

1
juliol

Cia Mea Culpa
L’últim dia del Cafè de la Granota

-- hora --

18.00h
-- lloc --

Plaça dels Vellets,
escenari
Les Roses
-- públic --

Adult
Espectacle
en català

El matrimoni del Cafè de la Granota, l’Adelaida i el
Fernando, es disposen a entrar per darrera vegada al seu
cafè per recollir els efectes personals abans que tot el poble
de Mequinensa desaparegui sota les aigües del pantà.
Això provoca un aldarull entre les forces de l’autoritat i
l’Adelaida, que està molt encesa. Mentre recullen, recorden
alguns episodis de la història del poble.
Els records dels protagonistes permeten enllaçar
diversos contes d’El Cafè de la Granota, de Jesús Moncada.
S’hi intercalen la veu i la música de mequinensans que van
viure la inundació del poble i s’aconsegueix un dinamisme
que capta l’atenció de l’espectador des del primer moment.
L’humor i la ironia característics de Moncada impregnen
l’obra.

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- dissabte --

1
juliol

a tres bandes

Rosa Cadafalch,
Ireneu Tranis,
Noemí Caballer

-- hora --

19.30h
-- lloc --

Castell, baixos
de Cal Sarroca
i Cap davall
de la Vila
Sortida dels grups
de Plaça dels Vellets
-- públic --

Adult

Torna el clàssic itinerant de l’EVA amb tres propostes per
passejar, gaudir, escoltar i passar-ho bé. Per als neòfits, us
informem que un cop acabat El Cafè de la Granota ens
quedem tots a plaça Vellets i allà ens esquarterarem en
tres grups per dividir-nos i anar a veure el primer dels
tres espectacles que ens esperen.
Ireneu Tranis: El venedor d’històries
Rosa Cadafalch: Des de l’ànima,
homenatge a Montserrat Roig
Noemí Caballer: Des de dins...

Espectacle en
català i castellà

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA
-- hi col·labora -Cal Sarroca

-- dissabte --

1
juliol

Noemí Caballer
Cuentos en los labios

-- hora --

22.30h
24.00h
-- lloc --

Cova del Rector

Sortida del Sindicat
30 minuts abans de cada
actuació
-- públic --

Adult

Històries inventades amb un llenguatge epidèrmic,
carregades de llavis delerosos i ansietats vàries. Posarem
nom al desig i comprovarem que el “punt G” el tenim a
les orelles. Ves, qui ho havia de dir!
Contes eròtics d’autors contemporanis i llegendes
eròtiques de tradició oral: ahir i avui, temes plens de pell
i intensitat.
--

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

Espectacle
en castellà

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- diumenge --

2
juliol

Tu mateix!!
Fòrum obert

-- hora --

11.00h
-- lloc --

Plaça de l’Església
-- narrador --

Tu mateix!!!
-- públic --

Tots els públics
-- idioma --

Qualsevol

Ja hi tornem a ser: jornada de portes obertes a les lectures,
manifestos, articles o crítiques vàries que vulgueu fer davant un auditori atent i tan crític com vosaltres mateixos.
I no patiu, que per res del món no us tirarem tomàquets:
normalment sempre es reben aplaudiments. Ja podeu
inscriure-us-hi i fer la vostra proposta lectora al Fòrum
Obert. Recordeu que teniu, com a màxim, 5 minuts de
temps per fer-nos saber allò que ens vulgueu comunicar:
ni un de més. Tot en veu alta i micròfon en mà, que ningú
no es perdi res. Us hi esperem.
--

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

Inscripcions
pradell@enveualta.com
Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- diumenge --

2
juliol

La Morra, exhibició
Micare digitis

-- hora --

12.15h
-- lloc --

Plaça Castell
-- públic --

Tots els públics
Espectacle
en català

La morra és un joc de mans que consisteix a encertar el
nombre de dits mostrats entre dos jugadors. Es tracta
d’un joc de societat molt conegut des de l’antiguitat en
diversos països: la primera notícia que se’n té procedeix
de l’antic Egipte, d’una tomba d’un alt dignatari de tall
de la XXV Dinastia en la qual es veu clarament al difunt
l’intent d’estendre el braç amb un nombre cara a cara amb
un altre jugador. Tot això queda lluny, és clar, però sort
que a la voreta de casa encara s’hi juga. Si voleu venir a
veure-ho i a aprendre’n, pareu les orelles als jugadors de
Morràpita, de Sant Carles de la Ràpita, que ens en vindran
a fer cinc cèntims. I al setembre, el campionat del món a
la Ràpita, per si resulta que sou uns cracs, no ho sabíeu i
voleu participar-hi.

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA
-- hi col·laboren -CAOC i Morràpita

-- diumenge --

2
juliol

Mirabèl
Ball folk occità
Concert i danses cantades

-- hora --

13.15h
-- lloc --

Plaça Castell
-- públic --

Adults
Espectacle
en occità/català

Si sou d’aquells que no us podeu estar quiets i se us en van
els peus quan sentiu un xotis, una masurca o una polca,
amb Mirabèl us hem preparat un ball folk amb tots aquells
elements imprescindibles (balls de parella, balls col·lectius,
rotllanes, fileres...); un ball folk que a la vegada serà un viatge
instantani cap a una bona festa en un indret qualsevol
d’Occitània. Us proposem una ballada amb els ingredients
propis que es couen actualment en aquest país, on la tradició
de les borreies, els rondós i els salts es barregen amb la moda
dels cercles circassians, polques i masurques que circulen per
tot el continent. Des de les danses més populars i conegudes
per tothom fins al ball més característic d’una regió, Mirabèl
es proposa fer suar de valent el bon ballador i proporcionar
una descoberta ben agradable i interessant a l’espectador
que prefereix mirar-s’ho tranquil·lament des d’una cadira.

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA
-- hi col·labora -CAOC

-- diumenge --

2
juliol

-- hora --

18.00h
-- lloc --

Sindicat
-- públic --

Familiar,
recomanat a
partir de 6 anys
Espectacle
en català

Activitat
gratuïta

familiar

Cia Olveira Salcedo
Hamelin
El punt de partida d’aquest espectacle és la
llegenda popular medieval alemanya que
conta com un flautista, amb la música de
la seva flauta, allibera d’una plaga de rates
la ciutat d’Hamelín i com, més tard, s’enduu
els nens de la localitat per allunyar-los
d’uns adults que s’han negat a complir la
promesa de recompensar-li la feina. Una
història que suggereix una societat putrefacta
i decadent que necessita un canvi. En aquesta
versió, a més, per reforçar aquesta idea, els
nens són acusats injustament dels delictes
comesos per les rates. Anem a veure com
es resol tot plegat!

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

-- diumenge --

CLOENDA

2
juliol

Maria Arnal i Marcel Bagés
45 cerebros y 1 corazón

-- hora --

19.30h
-- lloc --

Plaça dels Vellets,
escenari
Les Roses
-- públic --

Adults
-- preu --

Taquilla inversa
Espectacle
en català/castellà

Autèntica revelació del 2016, Maria Arnal i Marcel Bagés
van publicar el passat 21 d’abril el seu àlbum de debut, 45
cerebros y 1 corazón (Fina Estampa, 2017). Recent Premi
Ciutat de Barcelona de Música pel seu segon EP, Verbena,
escollit Millor Single Nacional per la revista Rockdelux i
Obra Artística de l’any segons els lectors de Time Out,
la vocalista de Badalona i el guitarrista de Flix continuen
la cadena de transmissió de la música popular de la
millor manera possible: tot creant cançons pròpies que
s’incorporen -i de quina manera!- al seu projecte de rescat
de gravacions de camp, arxius digitalitzats i fonoteques de
la península Ibèrica. Ja des del títol, el d’una lletra que la
Maria va escriure en llegir la noticia de l’aixecament d’una
fossa de la Guerra Civil a La Pedraja (Burgos), 45 cerebros y
1 corazón parla d’allò que recordem i d’allò que ens volen
fer oblidar. Més properes a l’escruixidora emoció del seu
directe, les noves preses de Ball del Vetllatori, present al
seu autoeditat primer EP Remescles, Acoples i Melismes
(2015) o A la vida (Ovidi Montllor) fan el pont de plata a
set inèdits que arriben per quedar-se, com l’adaptació del
poema de Joan Brossa La gent no s’adona del poder que
té (La gent), la magnètica Desmemoria i, per descomptat,
Tú que vienes a rondarme, clar candidat a single de l’any.

-- organitza -Ajuntament de Pradell i Festival EVA

Horari

Espai de Pradell

Narrador / Espectacle

Públic

Divendres 30 de juny
19.30h

Plaça Sant Isidre

Núria Martínez-Vernis i Martí Sales
Alcohols

Adults

22.30h

Corral Nou

Toni Gomila i Catalina Florit
Pecattum

Adults

Dissabte 1 de juliol
11.30h

Plaça dels Vellets,
escenari Les Roses

Màrius Serra
Tres germans colans bufans entrampolicans

Familiar

13.00h

Plaça Castell

Marcel Casellas Trio
Tot mesclat, no agitat

Adults

16.30h

Primer pis
de La Societat

Cafè-tertúlia
Cooperativisme, cultura, oralitat al Priorat

Adults

18.00h

Plaça dels Vellets,
escenari Les Roses

Cia Mea Culpa
L’últim dia del Cafè de la Granota

Adults

19.30h

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

Rosa Cadafalch,
Ireneu Tranis i Noemí Caballer
A tres bandes

Adults

22.30h
24.00h

Cova del Rector

Noemí Caballer
Cuentos en los labios

Adults

Diumenge 2 de juliol
11.00h

Plaça de l’Església

Tu mateix!! Fòrum obert.
Lectures, narracions i recitacions diverses

Tots els
públics

12.15h

Plaça Castell

La Morra, exhibició
Micare digitis

Tots els
públics

13.15h

Plaça Castell

Mirabèl. Ball folk occità.

Adults

18.00h

Sindicat

Cia Olveira Salcedo
Hamelin

Familiar

19.30h

Plaça dels Vellets,
escenari Les Roses

Maria Arnal i Marcel Bagés
45 cerebros y 1 corazón

Adults*

Adults i tots els públics

Concert i danses cantades

Familiars

*Preu: Taquilla inversa

-- plànol pradell --

Cova del Rector

Corral Nou

Plaça
de l’Església

Cal
Sarroca

escenari
les roses

Cap davall
de la Vila
El cafè La Societat
Self Service
Lloc de trobada
per a actuacions
nocturnes

fè at
Ca iet
El Soc
La

-- gestió --

www.pradelldelateixeta.cat
Associació Artística Triskel
+34 660 687 325
www.enveualta.com
eva@enveualta.com
-- amb el suport de --

Consell Comarcal del
Priorat

-- hi col·laboren --

-- agraïments --

Morràpita, família Sarroca, Rosa Vendrell, Associació Cultural Joan Amades, Joan Esculies i l’equip de
l’EVA a Pradell pel seu constant i incombustible entusiasme.

DG LADYSSENYADORA

-- col·laboradors oficials --

