FESTIVAL
EN VEU ALTA
2018
Narració
i tradició oral

AL PENEDÈS
DEL 8 AL 17 DE JUNY
www.enveualta.com

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

Segueix-nos
Us convidem a seguir o a recomanar
les xarxes socials del festival EVA
Facebook, twitter i intagram
@evafestival - #evafestival
www.enveualta.com
www.eva354.com
Allotjament recomanat
Alberg Municipal de Joventut
de Vilafranca del Penedès
Informació i reserves
938 171 995
alberg@vilafranca.cat

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

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 10 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 en sereu, és clar!
Us hi esperem

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

Eva354

08
DIVENDRES
DE JUNY

Hora

Espectacle

20.30h

Lídia Pujol,
Concert inaugural

22.30h

Toni Gomila
i Catalina Florit

20.30h

Concert inaugural

22.30h

Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament

Sant Sadurní d’Anoia
Celler de la Fassina, c/ Hospital, 23

Lídia Pujol
Farem la revolució
i la tornarem a fer

Toni Gomila
i Catalina Florit
Peccatum

Petites revolucions
cada dia a cau d’orella

Pornorondalles
de l’antigor on es feia
el mateix que ara

Lídia Pujol, acompanyada del guitarrista
Guillermo Rizzotto, oferirà un recital de
cançons essencials que cerquen la veritat
a cada detall. Cançons compromeses amb
una necessitat de confrontar la injustícia,
que volen parlar del millor de l’ésser humà
recordant-nos que també som llum.
Conscient de la necessària confrontació
activa contra la injustícia i la mentida Farem la revolució i la tornarem a fer cerca
la Veritat a cada petita cruïlla.
Lídia Pujol, cant
Guillermo Rizzotto, guitarra clàssica
Tots els públics
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA
Hi col·laboren

Pastisseria Carafí
UON Disseny i Retolació

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.
Adults
Idioma Català/Balear
Preu Taquilla inversa
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

08.06.17

09
DISSABTE
DE JUNY

Hora

Espectacle

11.00h

Diana Kerbelis

12.00h

L’Eva354
i el Fòrum Obert

18.00h

Forani Teatre

18.00h

Jordi Font

19.00h

A tres bandes
Jordi Muixí, Héctor
Urién i Rosa Cadafalch

19.00h

Meritxell Yanes
i Cristina Cervià

22.00h

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

22.30h

Toni Gomila
i Catalina Florit

09.06.17

11.00h - 14.00 h

Passis cada 20 minuts

El Vendrell
Plaça Vella

Diana Kerbelis
Carro de contes
Puja al carro
fantàstic i vola!
Un carro carregat de contes, un escenari
que ens transporta al passat i ens permet
viure històries màgiques i sorprenents.
Personatges emblemàtics de la cultura
catalana.
Aquest espai t’ofereix escoltar i conèixer contes populars catalans i de creació
pròpia que volen ensenyar i despertar la
imaginació, emocionar a partir d’oferir
la nostra rica herència cultural i popular
catalana.
Paral·lelament al Carro de contes i al
llarg del dia, activitats familiars a la plaça
Nova amb motiu de la celebració del 45è
aniversari de la coral El Petit Estel.
Públic familiar
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Aforament limitat a 15 persones
per passi
Reserves a carrodecontes@gmail.com i al wp
672 35 95 15 o al mateix carro el dia de l’espectacle.
Ho organitza

Ajuntament del Vendrell
Festival EVA
Hi col·laboren

Coral El Petit Estel

12.00h

18.00h

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

Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament

L’Eva354
i el Fòrum Obert
Tu mateix!

Forani Teatre
Valentina

Per als agosarats
que diuen les coses
en veu alta!
Per tercer any consecutiu, Cal Calixtus
obre les portes del jardí de la casa per
oferir-vos, a tots aquells qui ho vulgueu,
un espai on venir a llegir i/o escoltar. Si
enguany teniu ganes de repetir, ja ho
sabeu: podreu llegir textos propis o aliens,
poesia, articles de diaris o un manifest,
el que sigui, però tot en veu alta i micròfon
en mà, que ningú no es perdi res.
Us hi esperem.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions a lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.

Benvenuto alla
Pizzeria Allegretto
Valentina no és una nena com les altres:
el seu gran somni és volar! Voldria
acaronar els núvols i tocar els estels, però
se sent trista i enfadada perquè no ho
aconsegueix. Sorprenentment, però, la
seva vida farà un gir inesperat gràcies
als consells d’en Giuseppe, el seu pare,
i el suport d’uns divertits ratolins i una
sàvia cigonya que li donaran l’ingredient
indispensable per aconseguir fer els
somnis realitat: l’alegria.
Un història sobre la valentia d’intentar
l’impossible.
Públic familiar
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA

Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Eva354
Festival EVA
Hi col·laboren

Cal Calixtus
Caixabank

09.06.17

18.00h

19.00h - 20.30h

El Vendrell
Plaça de les Garrofes

Sant Sadurní d’Anoia
Pati de la Fassina, c/ Hospital, 23

Jordi Font
La república dels contes

Jordi Muixí, Héctor
Urién i Rosa Cadafalch
A tres bandes

Imaginació
al poder i el poder a les
nostres mans
A la República dels Contes hi trobaràs
un lloc increïble: un lloc que de vegades
apareix i de vegades desapareix. Un
lloc ple de màgia, ple de llibertat, on
qualsevol història es pot fer realitat.
Aquí hi descobriràs un munt d’històries
d’amor, d’aventures, guerres, alegria,
por, fantasies… Acompanyat per oques
escaladores, princeses pacients, peixos
artistes, serps gegants i flors increïbles.
Paral·lelament a l’actuació, el Col·lectiu
Gargot del Penedès farà a la mateixa plaça
un seguit d’il·lustracions en directe per
aportar la seva particular visió de formes
i continguts de l’espectacle a través dels
seus dibuixos.
Públic familiar

Narració, lectura
dramatitzada, cançons
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 i allà ens dividirem en tres grups,
cada un dels quals serà conduït per un
guia que ens portarà a recórrer raconets
inesperats. Sigueu puntuals. Si no, no
tindreu temps de veure-ho tot!
Artistes

Jordi Muixí Vi, poesia i cançons
Héctor Urién Catálogo de soluciones para
librarse de hombres inadecuados
Rosa Cadafalch Des de l’ànima.
Homenatge a Montserrat Roig
Adults

Idioma Català

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza

Ho organitza

Hi col·laboren

Patis col·laboradors

Ajuntament del Vendrell
Festival EVA
Coral El Petit Estel
Col·lectiu Gargot

09.06.17

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA
Cal Mota
Cal Pere Jan
CIC Fassina

19.00h

22.00h

El Vendrell
Biblioteca Terra Baixa, c/ Major, 18

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

Meritxell Yanes
i Cristina Cervià
Llibràlegs

Per viure el cementiri,
no cal morir-se (V)
Diversos artistes

De tot menys amor:
allò que pot o no passar
en una biblioteca

Passejada per posar
els peus a terra

Fa tres anys, en Jordi Prat i Coll i Temporada
Alta van crear una paraula nova i un nou
espectacle: Llibràlegs. Una trobada de
diàlegs breus entre dos actors i els seus
respectius personatges enmig d’una
biblioteca en què els llibres i la paraula són
protagonistes. Els voyeurs –o espectadors–
podran assistir a la conversa de Llibràlegs III
(amb la Meritxell Yanes i la Cristina Cebrià)
i de passada, gaudir de les paraules escrites
per la Cristina Clemente, la Marilia Samper,
en Pere Riera i en Joan Yago.
Adults
Idioma Català
Preu 3€ entrada general. Gratuït amics
de La Cisterna i TR3SC (imprescindible
reserva i aportar carnets a l’entrada)
Compra i reserves d’entrades a la Regidoria de
Cultura del Vendrell (Rambla, 24) o al telèfon
977665684. De 10h a 14h. Venda d’entrades a l’espai
d’actuació a partir de 30’ abans de l’espectacle.
Ho organitza

Ajuntament del Vendrell
Festival EVA
Hi col·labora

Biblioteca Pública Terra Baixa

Obertura + copa de cava

Per cinquè any dins el marc del Festival
Eva, us convidem a fer una passejada nocturna pel cementiri. Porteu-vos 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

Joange (violí), Violí a pedals
Paco Hernández, Cia A2manos, El cruce
Sherezade Bardají, Els ulls de la nit
José Manuel Garzón, A quién corresponda
Hector Urién. Las mil y una noches (1a nit)
Eulàlia Valldosera (Vídeo) Plàstic Mantra
22.30h Inici dels espectacles
Adults
Idioma Català i castellà
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA
Hi col·laboren

Pastisseria Carafí
Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia

09.06.17

22.30h
El Vendrell
Centre Cívic l’Estació, av. Jaume Carné, 1

Toni Gomila
i Catalina Florit
Peccatum
Pornorondalles
de l’antigor on es feia
el mateix que ara
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.
Adults
Idioma Català/Balear
Preu 3€ entrada general. Gratuït amics
de La Cisterna i TR3SC (imprescindible
reserva i aportar carnets a l’entrada)
Compra i reserves d’entrades a la Regidoria de Cultura
del Vendrell (Rambla, 24) o al telèfon 977665684.
De 10h a 14h. Venda d’entrades a l’espai d’actuació
a partir de 30’ abans de l’espectacle.
Ho organitza

Ajuntament del Vendrell i Festival EVA

09.06.17

10

DIUMENGE
DE JUNY
Hora

Espectacle

12.00h

La Guilla Teatre

12.30h

La gran glosada

18.00h

Teresa Sánchez-Roca

18.00h

Jordi Font

20.00h

Héctor Urién

20.00h

Alberto San Juan

12.00h

12.30h

La Bisbal del Penedès
La Timba, c/ Pare Junqué

Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament

La Guilla Teatre
Una carretada de contes

La gran glosada
Exhibició de Glosa

Els qui arriben de tot
arreu porten històries
de totes bandes!

En cap cap cap
el que cap en aquest cap

Han arribat dos personatges estranys i
molt curiosos a la vila. Semblen viatjants,
ningú els ha vist mai abans. Són la
Filigrana Gràcia i en Joseph Tour. Van
acompanyats del seu atractiu, misteriós i
inseparable carro carregat d’històries que
han anat recollint arreu al llarg dels anys.
Si obriu bé els ulls i pareu bé les orelles,
amb molt de gust us explicaran el perquè
del seu ofici, l’ofici dels trobadors! Amb
les sorpreses que amaga el seu carro es
guanyen la simpatia de grans i petits. I ara,
silenci! Que el carro s’obre i... sembla que
comencen!
I en acabar, berenar per a tothom!
Públic familiar
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta

La cosa anirà així: tindrem tres glosadors:
en Ferriol Masip, la Laia Pedrol i en Titot.
Com a músic els acompanyarà en Pau
Vinyoles per tal que no perdin el compàs,
i el qui els posarà les coses difícils i els farà
suar la cansalada serà el Ponicano Martí
Ruiz, alter ego de mestre de cerimònies
que un a un o a tots alhora, els proposarà
reptes, temes, pals o, si escau, glosar
i saltar alhora la corda per tal que puguem
veure, els espectadors, les habilitats dels
glosadors.
Adults
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA

Ho organitza

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Festival EVA

10.06.17

18.00h

18.00h

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

Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament

Teresa Sánchez-Roca
Charles, Alice and Me
Quan caure esdevé
plaer i enigma
L’atzar (o no) m’ha convertit en una
“col·leccionista” de tota mena de peces
relacionades amb Charles Dodgson
–l’autor d’Alícia al País de les Meravelles,
amagat sota el pseudònim de Lewis
Carroll– i la seva musa, l’Alice Liddell.
Us proposo compartir els souvenirs que
he anat trobant pel camí, l’itinerari vital
que l’han configurat i la curiosa xarxa on
ens hem trobat tots tres. Us en vull fer
còmplices. M’acompanyeu?
Adults
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament d’Avinyonet del Penedès
Festival EVA

Jordi Font
La república dels contes
Imaginació
al poder i el poder a les
nostres mans
A la República dels Contes hi trobaràs
un lloc increïble: un lloc que de vegades
apareix i de vegades desapareix. Un
lloc ple de màgia, ple de llibertat, on
qualsevol història es pot fer realitat.
Aquí hi descobriràs un munt d’històries
d’amor, d’aventures, guerres, alegria,
por, fantasies… Acompanyat per oques
escaladores, princeses pacients, peixos
artistes, serps gegants i flors increïbles.
Paral·lelament a l’actuació, el Col·lectiu
Gargot del Penedès farà a la mateixa plaça
un seguit d’il·lustracions en directe per
aportar la seva particular visió de formes
i continguts de l’espectacle a través dels
seus dibuixos.
Públic familiar
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

10.06.17

20.00h

20.00h

Subirats
El Rebato, zona dels safarejos

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

Héctor Urién
Las mil y una noches

Alberto San Juan
Autorretrato de un joven
capitalista español

La segona de mil i una
Per als qui hagueu anat seguint el fil, avui
tindrem la segona de les nits (tan sols
ens en quedaran 999 per escoltar; podeu
proposar-li a l’Hèctor de quedar-se a ca
vostra a acabar-vos-les d’explicar), on
Sherezade seguirà intentant no perdre el
cap i motivar i fer desitjar, amb les seves
narracions, al seu perillós i estimat marit.
Les armes de la paraula estaran servides i,
a més a més, en un espai d’allò més bonic:
els safarejos del Rebato.
Adults
Idioma Castellà
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Subirats
Festival EVA

Text de rabiosa
actualitat política i social.
Imprescindible
Fiel a mi entorno, en octubre de 2012 me
veo sin trabajo y con grandes deudas. Un
hombre de mediana edad y buena posición
social probando de pronto el sabor de
la exclusión. ¿Qué ha pasado aquí?, me
pregunto angustiado. Autorretrato es la
búsqueda de posibles respuestas.
La confesión de pequeños fragmentos
de mi vida como excusa para hablar de
la vida en mi país desde que nací, en los
últimos años del Franquismo. Dictadura,
Transición, ¿Democracia?
Alberto San Juan, membre fundador
de la companyia Animalario, es presenta
en solitari amb Autorretrato de un joven
capitalista español per mostrar-nos la seva
visió, sempre crítica –i amb humor– de la
vigent actualitat i de la nostra història.
Adults
Idioma Castellà
Preu 5€ general i 3€ La Cisterna i TR3SC
(cal acreditar-se amb el carnet).
Venda d’entrades a partir de 45’ abans
de l’espectacle.
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA

10.06.17
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DILLUNS
DE JUNY
Hora

Espectacle

11.30h

L’Eva354 a Torrelavit

16.30h

L’Eva354 a la
Residència Inglada Via

18.00h

Sherezade Bardají

19.00h

Héctor Urién

11.30h
Torrelavit
Centre Serveis Àmbit Rural,
c/ Segimon Tomeu, 29

L’Eva354 a Torrelavit
Muà, muà
Lectures Eva354
Petons de paraules. Dolces, amargues,
alegres, tristes, apassionades, aventureres,
misterioses o esbojarrades. Totes ens
porten de la mà a un viatge sorprenent.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Gratuït
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza

Centre de dia de Torrelavit
EVA354
Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

09.06.17

16.30h

18.00h

Vilafranca del Penedès
Residència Inglada Via,
c/ Hermenegild Clascar, 17

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

L’Eva354
a la Residència
Inglada Via
Ring-ring

Sherezade Bardají
Pícnic per a petits curiosos

Lectures Eva354
Qui pot trucar a aquestes hores? Serà una
proposta viatgera? O una invitació a dinar?
O potser ens explicaran un acudit! Ens ha
tocat el premi de la rifa? Sigui el que sigui,
escoltem amb ganes les bones notícies!

Contes que es mengen
Per berenar podem menjar xocolata,
entrepans o ensaïmades, però resulta que
a la meva cistella només hi ha contes, i ells
estan encantats de berenar amb nosaltres.
Només hem de posar les estovalles i
convidar-los al nostre pícnic!
Públic familiar
Idioma Català

Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Gratuït
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639

Preu Gratuït
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní
Festival EVA

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

Residència Inglada Via
EVA354
Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

11.06.17

19.00h
Vilafranca del Penedès
Biblioteca Torras i Bages, plaça de l’Oli s/n

Héctor Urién
Las mil y una noches
La tercera de mil i una
Tres eren tres d’entre mil i una. Les
coses, ni van ràpid ni requereixen massa
precipitació, de vegades. Com una
teixidora infatigable, Sherezade seguirà
posant fil a l’agulla per sostenir i seduir
a través de les paraules. N’hi ha que ho
faríem amb d’altres atributs, és clar, però
val a dir que si les paraules calen, arriben
tan profundament al moll de l’os que
poden arribar a canviar el món sencer.
Preneu-ne nota.
Adults
Idioma Castellà
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Biblioteca Torras i Bages
Festival Eva

11.06.17

12

DIMARTS
DE JUNY
Hora

Espectacle

10.00h

Jordina Biosca
i David Garcia

17.00h

L’Eva354
al Ricard Fortuny

18.00h

L’Eva354 al centre
cultural (juvenil)

19.00h

L’Eva354 a Sant Pere
de Riudebitlles

10.00h

17.00h

Torrelles de Foix
Escola Guerau de Peguera
Ctra. de Pontons s/n

Vilafranca del Penedès
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny
Avinguda Garraf, 3

Jordina Biosca
i David Garcia
Conjur per mirar d’aprovar
sense estudiar

L’Eva354
al Ricard Fortuny
Bla, bla, bla

Poemes que fan servei
Igual com d’una peça de roba en pots
treure un vestit, un barret, una bossa o
un eixugamans, dels poemes també en
podem treure de tot: des de conjurs per
fer l’estudi una mica més fàcil fins a raps
ultramoderns, contes versats o guirigalls
d’animals d’allò més inversemblants.
Perquè les coses no només són com són
i, de vegades, ni tan sols són allò que ens
pensem. Una perla per a les orelles i una
sacsejada al cervell, tot plegat.
Tots els públics
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Escola Guerau de Peguera
Festival EVA

Lectures Eva354
El llenguatge ens defineix. La comunicació
ens enriqueix. Les lectures compartides ens
obren la ment al món. Deixem-nos seduir
per les paraules llegides en veu alta...
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Gratuït
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza

Ricard Fortuny
Eva354
Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

12.06.17

18.00 h

19.00h

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

Sant Pere de Riudebitlles
Casal dels Marquesos de Lió
Carrer Major, 42

L’Eva354 al centre
cultural (juvenil)
A punt!

L’Eva354 a Sant Pere
de Riudebitlles
L’Aaaaalícia en veu alta

Lectures Eva354

Lectures Eva354

Que no es desesperi ningú que hi haurà
lloc i temps per a tothom. Podeu venir
amb un poema, una carta, un article, un
pensament, una recepta... Tan sols un
demanem que quan ho llegiu en veu alta,
se’ns faci la boca aigua, ens emocionem
tant com vosaltres i en gaudim com
vosaltres en gaudireu preparant-ho i
llegint-ho per als altres.

Lewis Carroll i Charles Dodgson tindran
tots dos alhora i convertits en un, tres
espais dins l’EVA d’enguany: el primer,
amb aquest espai de lectures obertes al
voltant del llibre de l’Alícia, ja sigui al país
de les meravelles o a través del mirall, i el
segon, amb l’espectacle Charles, Alice and
Me, que també podreu veure durant el
festival. Gaudir l’Alícia quedarà servit: si feu
cap, fins i tot amb un pastís a taula podreu
trobar i tastar (quan i on estarà i preparada
la taula, però?; ahhh, enigma!). De moment,
aquí us oferim llegir el fragment que
més us agradi o el que més us intrigui...
Animeu-vos a caure a la llodriguera!

Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions cultura@santsadurni.cat
Activitat adreçada a joves de 12 a 18 anys.
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia,
ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat
i Cohesió Social), EVA354 i Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639, i a la Biblioteca
Maria Àngels Torrents
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza Ajuntament de Sant Pere

de Riudebitlles, EVA354 i Festival EVA
Hi col·laboren Escola Intermunicipal

de Sant Sadurní, Biblioteca Maria Àngels
Torrents, Caixabank

12.06.17

13

DIMECRES
DE JUNY
Hora

Espectacle

13.00h

L’Eva354
a Mas Albornà

17.30h

L’Eva354 al Casal
Joan Amades de Sant
Quintí de Mediona

18.00h

Assumpta Mercader

13.00h
Vilafranca del Penedès
Plaça de la Verema, 1

L’Eva354
a Mas Albornà
Xim pum
Lectures Eva354
Bon ambient. Il·lusió. Nerviosisme.
Espectacle amb sinergies combinades
entre la gent de Mas Albornà i la de
l’EVA354. Moments irrepetibles de màgia
i emocions.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza

Mas Albornà
EVA354
Festival EVA
Hi Col·labora

Caixabank

13.06.17

17.30h

18.00h

Sant Quintí de Mediona
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret,
c/ Sant Antoni, 13

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

L’Eva354 a la nova
Biblioteca Municipal
Pim, pam, pum

Assumpta Mercader
Llibres amb
biblioteques dins

Lectures Eva354

Les biblioteques estan plenes de llibres,
això tothom ho sap! Hi ha llibres per
a grans i petits, hi trobem històries
divertides o que fan por i que, sovint,
ens fan emocionar. Entre llibres gaudim
i hi aprenem i, si busquem bé, també en
trobarem que ens expliquen aventures que
passen dins les biblioteques. Voleu saber
què pot passar si un lleó entra
a la biblioteca? O si una bibliotecària és
segrestada? I –esperem que no passi
mai– què faran els llibres si se senten
abandonats? Compartirem aquestes
i d’altres històries per celebrar l’any de les
biblioteques i junts descobrirem llibres
amb biblioteques dins, històries que
passen en aquest lloc tan conegut
i estimat. Les explicarem entre tots, amb
l’ajut d’objectes, titelles i molts llibres!

El món rural està ple de dites, refranys,
aforismes i frases fetes, algunes de les
quals onomatopeies, com la del títol.
Dit i fet. Pensament-acció. La tria de les
lectures en veu alta està feta des del cor
per arribar al cor de la gent.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza

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

Públic familiar
Idioma català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Hi col·labora

Caixabank

13.06.17

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

14

DIJOUS
DE JUNY
Hora

Espectacle

16.00h

L’Eva354
a la Mare Ràfols

18.00h

Jordi Font

18.00h

L’Eva354 a la Casa
dels Avis

19.00h

L’Eva354 a la Torras
i Bages (juvenil)

20.00h

Arnau Vilardebò

20.00h

Sandra Rossi

20.30h

Alberto San Juan

16.00h
Vilafranca del Penedès
Residència Mare Ràfols, parc del Molí
d’en Rovira, carretera de Vilanova

L’Eva354
a la Mare Ràfols
Tic-tac
Lectures Eva354
Llegim en un rellotge de sol: les hores
passen. Aprofita-les. Aturem-nos i
gaudim de les lectures de veus diferents,
cadascuna des del seu món interior i els
seus textos preferits per a compartir.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.
Ho organitza

Residència Mare Ràfols
EVA354
Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

14.06.17

18.00h

18.00h

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

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

Jordi Font
Sempre quan acabo dic…

L’Eva354
a la Casa dels Avis
Arri, arri

Maletes viatgeres
Un camàlic viatger ha perdut una maleta,
quan ho té tot apunt una maleta fuig!
D’aquesta manera coneixem aquest
extravagant viatger que ens farà divertir
amb les seves històries esbojarrades
i terroríficament divertides per on desfilen
gegants, pescadors, vaques i també
algun nan. Passaràs una bona estona
tot descobrint poders màgics que tenies
amagats. Obre bé els ulls i posa’t orelles
d’elefant per no perdre’t cap història que
et passi pel davant!
Públic familiar
Idioma Català

Lectures Eva354
Vinga, som-hi! La vida al camp és la
protagonista d’històries de tota mena
que ens faran reviure moments emotius
i sorprenents. “Lo rural mola”, diuen a
Lleida. Al Penedès, també!
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639

Preu Gratuït

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

Ho organitza

Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia
EVA354
Festival EVA
Hi col·laboren

Caixabank
Ajuntament de Sant Sadurní

14.06.17

19.00h

20.00h

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

Gelida
Terrassa del centre d’Interpretació del
Funicular, c/ Mossèn Martí Mariné, 9

L’Eva354 a la Torras
i Bages (juvenil)
Lectors poc corrents

Arnau Vilardebò
Divines seduccions

Lectures Eva354
Hi ha un llibre preciós que es titula Una
lectora poc corrent on de cop i volta, la
reina d’Anglaterra inicia una intensa
relació d’amor amb la lectura. Tothom
de palau se n’estranya i aquella primera
aparent i innòcua debilitat es transforma
en un intens malestar a mida que la reina
va llegint i llegint fins, al final, decidir
per ella mateixa què vol o no fer en
aquell ditxós palau. Això és, doncs, el que
busquem: persones amb criteri propi.
Tots els públics

Mitologia grega
amb humor, és a dir:
seriosa i acadèmica
El poble grec, amb ironia i humor, va
inventar i reinventar les divinitats,
mirant-se a si mateix al mirall. Escoltarem
històries amb idees ben aprofitables:
encerts i errors de Zeus, Hera, Sèmele,
Metis, Persèfone, Adonis, Afrodita, Eos,
Orió, Perseu o potser d’altres. Tot un
compendi de lliçons de la mitologia grega
sobre l’art de la seducció.
Adults

Idioma Qualsevol

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Preu 8€ a taquilla i 6€ anticipada i Amics de
La Cisterna (cal acreditar-se amb el carnet)

Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
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
Festival EVA
Hi col·labora

Caixabank

Aforament limitat
Reserves i venda anticipada
www.gelidaescultura.cat , OAC Ajuntament
de Gelida, Àgora vins i copes. Consulteu els
descomptes disponibles.
Ho organitza

Ajuntament de Gelida
Festival EVA
Hi col·labora

Àgora vins i copes

14.06.17

20.00h

20.30h

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

Sant Martí Sarroca
Masia Can Lleó, ctra. BV-2121 (VilafrancaSt. Martí Sarroca), km 5

Sandra Rossi
Las travesuras de Eros

Alberto San Juan
Autorretrato de un joven
capitalista español

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/castellà
Preu Gratuït
Ho organitza

Ajuntament de la Bisbal del Penedès
Festival EVA

Obertura + pica-pica

Text de rabiosa
actualitat política i social.
Imprescindible
Fiel a mi entorno, en octubre de 2012 me
veo sin trabajo y con grandes deudas. Un
hombre de mediana edad y buena posición
social probando de pronto el sabor de
la exclusión. ¿Qué ha pasado aquí?, me
pregunto angustiado. Autorretrato es la
búsqueda de posibles respuestas.
La confesión de pequeños fragmentos
de mi vida como excusa para hablar de
la vida en mi país desde que nací, en los
últimos años del Franquismo. Dictadura,
Transición, ¿Democracia?
Alberto San Juan, membre fundador
de la companyia Animalario, es presenta
en solitari amb Autorretrato de un joven
capitalista español per mostrar-nos la seva
visió, sempre crítica –i amb humor– de la
vigent actualitat i de la nostra història.
21.00h Inici dels espectacles
Adults
Idioma Castellà
Preu 5€ general i 3€ La Cisterna i TR3SC
(cal acreditar-se amb el carnet).
Venda d’entades a partir de 45’ abans
de l’espectacle.
Ho organitza Ajuntament de Sant Sadurní

14.06.17

i Festival EVA

15

DIVENDRES
DE JUNY
Hora

Espectacle

19.30h

Cristina Mas

20.00h

Núria Martínez-Vernis
i Martí Sales

20.30h

Núria de Calella

21.21h

Pedro Burruezo
& Nur Camerata

22.00h

Toni Gomila

19.30h
Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament

Les entranyes de l’Eva
Cristina Mas
De la primavera
al desconhort
La informació que
mai es publica
A la Cristina l’haureu llegida més que
no pas vista, segurament. Però, com
a redactora de la secció internacional
del diari Ara, bona part de la informació
internacional que ens arriba passa per
les seves mans. Ha cobert Palestina, el
Marroc, Tunísia, el Líban, Turquia i Grècia,
on va cobrir tant la crisi de l’euro com
la dels refugiats. Les revolucions àrabs.
La pregunta és: qui va i qui torna, cada
vegada, d’aquests viatges? Tocar de
primera mà conflictes internacionals de tal
envergadura, la fan ser sempre la mateixa?
Més crítica? O més desenganyada?
Escoltar serà una molt bona aproximació a
conviure, ni que sigui per un lapsus curt de
temps, amb una altra realitat vital.
Activitat inclosa en la 10a Quinzena Solidària
Adults
Idioma Català
Preu Activitat gratuïta
Ho organitza

Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
Festival EVA

15.06.17

20.00h

20.30h

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

Calafell
Museu Casa Barral, passeig Marítim
de Sant Joan de Déu, 18

Núria Martínez-Vernis
i Martí Sales
Alcohols

Núria de Calella
Els quartos de la Virgínia

Porronada poètica.
Amb permís.

De quarto en quarto
amb la Woolf

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: François Rabelais, Joan
Vinyoli o Salvador Renobell, per posar-ne
alguns exemples.

Què és el que necessita una dona per
ser escriptora? Un quarto, és a dir, una
habitació; i també quartos, és a dir,
diners. Els quartos de la Virgínia es basa
en l’assaig literari Una cambra pròpia,
de Virginia Woolf. La casa Barral serà
el lloc ideal per endinsar-nos en aquest
personatge, us farem una visita de quarto
en quarto per viure-la i entendre-la una
miqueta més.

Adults
Idioma Català
Preu Gratuït
Ho organitza

Capella del Vinseum
Festival EVA

15.06.17

Adults
Idioma Català
Preu Entrada gratuïta
Cal fer reserva prèvia
Aforament limitat
Reserves a lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Ho organitza

OAM Fundació Castell de Calafell
Festival EVA
Hi col·labora

Cooperativa Agrícola de Calafell

21.21h

22.00h

Vilafranca del Penedès
Claustre de Sant Francesc, c/Sant Pere, 3

Llorenç del Penedès
Sindicat, c/ del Sindicat s/n

Pedro Burruezo
& Nur Camerata
Un sufí del segle XXI.
Música i paraules d’un
boig d’Amor

Toni Gomila
Acorar

Pedro Burruezo, un músic d’una
dilatadíssima trajectòria que es remunta
als anys vuitanta, arriba amb una
novíssima i avantguardista proposta que
sedueix per allà on passa. En aquest cas,
acompanyat de Jordi Ortega (violoncel) i
Maria Kanaan (viola, veu). Un espectacle
on la música es converteix en protagonista,
però el muntatge no menysprea petits
recursos dramàtics amb els quals
l’artista, com un trobador sufí de la nostra
era, explica i explora en aquesta via de
profundíssim calat espiritual. Un format
que conjumina concert, conferència i
dramatúrgia en una sola peça.

Acorar és una reflexió sobre la identitat
col·lectiva dels pobles, sobre què és allò
que ens defineix, què és allò que fa que
–encara– existeixi la nostra comunitat. El
text pren per excusa narrativa la descripció
d’una jornada de matances a Mallorca. I
d’aquí el títol de l’espectacle. La d’acorar
era una feina reservada al més expert,
perquè no és gens senzilla de fer, i avui dia
ben pocs en saben. A partir d’un minúscul
fet casolà, oferim una visió universal que
provoca una reflexió en l’espectador sobre
el seu món més íntim. Arribarem a la
secreta intimitat de cada un perquè allò
que oferim és universal.

Adults

Sí o sí el porc
ha de morir

Adults

Idioma Català

Idioma Català/Balear

Preu Gratuït

Preu Gratuït

Aforament limitat

Ho organitza

Espectacle dins del cicle

Paraules al Claustre i +

Ajuntament de Llorenç del Penedès
Festival EVA

Ho organitza

Hi col·laboren

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès

Agrícola i Secció De Crèdit, S.C.C.L.
de Llorenç del Penedès

Hi col·labora

Festival EVA

15.06.17

16

DISSABTE
DE JUNY
Hora

Espectacle

19.00h

Sandra Rossi

20.30h

Teresa Sánchez-Roca

21.30h

Mireia Mena
i Alexandre Bonanit

22.00h

José Manuel Garzón
i José Galiana

22.30h

Teresa Sánchez-Roca

19.00h

20.30h i 22.30h

Sant Pere Molanta
Cal Pere Pau, c/ Sant Roc, 27

Sant Pere de Riudebitlles
Casal dels Marquesos de Lió, c/ Major, 42

Sandra Rossi
Las travesuras de Eros

Teresa Sánchez-Roca
Charles, Alice and Me

L’eròtica de la subtilitat
i l’impacte de la realitat

Quan caure esdevé
plaer i enigma

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.

L’atzar (o no) m’ha convertit en una
“col·leccionista” de tota mena de peces
relacionades amb Charles Dodgson
–l’autor d’Alícia al País de les Meravelles,
amagat sota el pseudònim de Lewis
Carroll– i la seva musa, l’Alice Liddell.
Us proposo compartir els souvenirs que
he anat trobant pel camí, l’itinerari vital
que l’han configurat i la curiosa xarxa on
ens hem trobat tots tres. Us en vull fer
còmplices. M’acompanyeu?

Adults
Idioma Català/castellà
Preu Gratuït
Ho organitza

Ajuntament d’Olèrdola
Festival EVA
Hi col·labora

Cal Pere Pau

Adults
Idioma Català
Preu 5€ general i 3€ La Cisterna i TR3SC
(cal acreditar-se amb el carnet).
Reserves escolesvelles@gmail.com.
Venda d’entades a partir de 30’ abans de
l’espectacle.
Aforament limitat
Ho organitza

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Festival EVA
Hi col·labora

Biblioteca Maria Àngels Torrents

16.06.17

21.30h

22.00h

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

El Pla del Penedès
Oficina de Turisme, c/ de Sabanell, s/n

Mireia Mena
i Alexandre Bonanit
Vi, glosa i estrelles

José Manuel Garzón
i José Galiana
Palabras de Miguel

Per veure
i beure mirant el cel

Ideari i presó:
un sinònim que no cau

Vi, glosa i estrelles és un espectacle lúdic
i divulgatiu en què es van descobrint les
connexions entre el món del vi i els astres,
a través de la cançó amb text improvisat,
la divulgació astronòmica, la poesia, els
contes i les cançons.
L’activitat es desenvolupa a partir d’un
tast de 3 o 4 vins. Després de la presentació de cada vi, l’astrònom ens descobrirà
alguna de les relacions d’aquest amb el cel
de nit: treballs agronòmics relacionats amb
la lluna i els planetes, mitologia celeste i altres observacions i arguments ben suggeridors. Tot seguit, la glosadora començarà a
teixir, mitjançant el joc amb les paraules,
una tela que anirà relligant el vi tastat amb
l’astronomia i amb allò que passa entre el
públic en aquell precís moment.

Aquest espectacle és un homenatge al
poeta Miguel Hernández a través de les
cartes mantingudes amb la seva esposa,
Josefina Manresa, al llarg dels anys.
Durant una hora s’aniran desteixint
anècdotes, poemes, cançons i fragments
de les cartes escrites per Miguel, deixant
testimoni de les quatre etapes de la seva
vida que pertanyen al temps que va
compartir amb la seva dona. En primer
lloc, les cartes romàntiques de la seva
etapa de festeig durant el temps que
Miguel va ser a Madrid; després, el principi
de la Guerra Civil i la seva estada al front;
posteriorment, la detenció i el periple
per les presons espanyoles fins arribar,
finalment, a la presó d’Alacant on va morir.

Adults

Adults

Idioma Català

Idioma Castellà

Preu Gratuït

Preu Gratuït

Inscripcions a remeiart@smmonjos.cat
(aforament limitat)

Ho organitza

Ho organitza

Ajuntament de Santa Margarida i els
Monjos, Remeiart i Festival EVA
Hi col·laboren

Top Wine Experience

16.06.17

Ajuntament del Pla del Penedès
Festival EVA
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DIUMENGE
DE JUNY
Hora

Espectacle

12.00h

L’Eva354
a la Fontsanta

13.00h

Les Anxovetes

18.00h

Xavi Lozano

18.00h

Sherezade Bardají

19.00h

Yoshi Hioki

21.30h

Jordina Biosca
i David García

09.06.17

12.00h

13.00h

Subirats (prop del castell)
Residència Font Santa
Camí del Santuari de la Font Santa s/n

Sant Martí Sarroca
La Placeta

L’Eva354
a la Fontsanta
Txan, txan!
Lectures Eva354
Comença l’espectacle! Contes, narracions
breus, acudits, lletres de cançons i
sorpreses! Les meravelloses panoràmiques
són un regal per a la gent de l’EVA 354
i per al públic que hi participa.
Tots els públics
Idioma Qualsevol
Preu Activitat gratuïta
Inscripcions lectures@enveualta.com
i al telèfon 650 473 639
Pot ser lectora qualsevol persona que
en tingui desig, prèvia inscripció.

Les Anxovetes
Havaneres en femení
Les dones que canten
descalces
Les Anxovetes són un grup d’havaneres
nascut l’estiu del 2013 a Girona. Cantat
íntegrament en femení, el grup està
format per l’anxoveta Tona Gafarot (veu
greu), l’anxoveta Montse Ferrermoner (veu
aguda/mitjana) i l’anxoveta Marta Pérez
(veu aguda/mitjana). Les acompanyen el
guitarrista Salva Gallego, el contrabaixista
Xevi Pasqual i el tècnic de so Xebi Salvatella, altrament anomenats els seitons.
Tots els públics
Idioma Català
Preu Gratuït

Ho organitza

Residència La Font Santa
EVA354
Festival EVA

Ho organitza

Ajuntament de Sant Martí Sarroca
Festival EVA

Hi col·labora

Caixabank

17.06.17

18.00h

18.00h

Torrelavit
El Vilet

Santa Oliva
Local Cultural de Santa Oliva,
c/ Mossèn Antoni Paradís, 3

Xavi Lozano
Tubs del món
Els miracles existeixen
Si ets aficionat al reciclatge, aquest és el
teu espectacle: objectes de jardineria?
Rodes vàries? Les crosses de quan et vas
trencar la cama? Plàstics i tubs i totxanes
arraconats al garatge? Una escala?
Ho tens tot? Doncs ja pots preparar la
partitura, perquè ja tens els instruments
imprescindibles per a la teva nova
orquestra. El Xavi us posarà en solfa a tots
per tal que soni tan bé com sigui possible.
Ja podeu venir!
Tots els públics

Sherezade Bardají
Allà on viuen els monstres
Monstres i ombres
de monstres
Espectacle de narració oral i ombres
xineses basat en el llibre d’en Maurice
Sendak Allà on viuen els monstres. En
Max està castigat sense sopar, però
aquella mateixa nit un bosc creix a la
seva habitació, fins aparèixer un vaixell
particular per a ell. Així, navegant, viatja
a través del dia i la nit fins arribar allà on
viuen els monstres... Una història de llums
i ombres.
Públic familiar

Idioma Català

Idioma Català

Preu Gratuït

Preu Gratuït

Ho organitza

Ho organitza

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Torrelavit i Festival EVA

17.06.17

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de
Santa Oliva i Festival EVA

19.00h

21.00h

Sant Pere de Riudebitlles
HD Riudebitlles, c/ de Baix, 33

Ordal
Avenc d’Ordal, pàrquing de Can Parellada,
entrada per l’N-340 abans d’arribar a Ordal

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

Cloenda + piscolabis

Jordina Biosca
i David García
Concert d’Amor i de Mort
Quan el cor esdevé
foc i cendra
El primer pecat; l’aprenentatge i la vàlua
del reconeixement de la pèrdua; l’amor
patern portat al límit o la quotidianitat i la
llei del temps són els eixos d’aquests relats
i poemes alhora sublims i esfereïdors.
Per intensos i colpidors alhora. Per
imprescindibles i a l’ordre del dia. Una
èpica de la bellesa de la tragèdia amb
petits tocs d’humor.
Relats on l’amor i la mort conflueixen en
un únic riu, amb tanta força i passió com
la mateixa vida.
20.15h Sortida del pàrquing en grup.
El camí estarà senyalitzat.
Adults

Idioma Castellà

Idioma Català

Preu Gratuït

Preu Gratuït

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Festival EVA

Caminada de 40 minuts. Cal portar calçat
còmode, roba d’abric i frontal o llanterna.
Pica-pica i cloenda de Festival un cop
acabada l’actuació.

Hi col·laboren

Ho organitza

Ho organitza

HD Riudebitlles
Biblioteca Maria Àngels Torrents

Regidoria de Cultura de l’Ajuntament
de Subirats i Festival EVA
Hi col·labora

Can Parellada

17.06.17

P

Hora

Població

Lloc

10.00h - 14.00h
16.30h - 20.30h

Moja, Olèrdola

Centre Cívic La Xarxa

23.00h

Vilafranca del Penedès

Casal Popular de Vilafranca

Dissabte 26 de maig

Divendres 8 de juny

20.30h
Sant Sadurní d’Anoia
Plaça de l’Ajuntament
					
22.30h

Sant Sadurní d’Anoia

Celler de la Fassina

Dissabte 9 de juny
11.00h - 14.00h
El Vendrell
Passis cada 20 minuts

Plaça Vella

12.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati de Cal Calixtus

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

18.00h

El Vendrell

Plaça de les Garrofes

19.00h - 20.30h
Sant Sadurní d’Anoia
Sortida dels grups al pati de la Fassina
				
19.00h

El Vendrell

Biblioteca Terra Baixa

22.00h - 24.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Cementiri Municipal

22.30h

El Vendrell

Centre Cívic l’Estació

12.00h

La Bisbal del Penedès

La Timba, c/ Pare Junqué

12.30h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

18.00h

Avinyonet del Penedès

Centre de Dinamització Turística

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

20.00h

Subirats

El Rebato, zona dels safarejos

20.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Capella de l’Índex

11.30h

Torrelavit

Centre Serveis Àmbit Rural

16.30h

Vilafranca del Penedès

Residència Inglada Via

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati del Centre cultural

19.00h

Vilafranca del Penedès

Biblioteca Torras i Bages

10.00h

Torrelles de Foix

Escola Guerau de Peguera

17.00h

Vilafranca del Penedès

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati del Centre cultural

19.00h

Sant Pere de Riudebitlles

Casal dels Marquesos de Lió

Diumenge 10 de juny

Dilluns 11 de juny

Dimarts 12 de juny

P = Públic

Graella

Públic Familiar

Tots els públics

Artistes

Espectacle

Preu

Rosa Cadafalch

Curs de lectures En Veu Alta Eva354

15€ / 12€

Varis

Matx de xarlatans

Gratuït

Concert inaugural
Farem la revolució i la tornarem a fer

Gratuït

Lídia Pujol
					
Toni Gomila i Catalina Florit

Peccatum

Diana Kerbelis

Carro de contes

Gratuït

L’Eva354 i el Fòrum Obert

Tu mateix!

Gratuït

Forani Teatre

Valentina

Gratuït

Jordi Font + Col·lectiu Gargot

La República dels contes

Gratuït

Jordi Muixí, Héctor Urién
i Rosa Cadafalch

A tres bandes

Gratuït

Meritxell Yanes i Cristina Cervià

Llibràlegs

3€

Diferents espectacles

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

Gratuït

Toni Gomila i Catalina Florit

Peccatum

3€

La Guilla Teatre

Una carretada de contes

Gratuït

La gran glosada

Exhibició de Glosa

Gratuït

Teresa Sánchez-Roca

Charles, Alice and Me

Gratuït

Jordi Font

La República dels contes

Gratuït

Héctor Urién

Las mil y una noches (II)

Gratuït

Alberto San Juan

Autorretrato de un joven capitalista español

5€ / 3€

L’Eva354 a Torrelavit

Muà, muà

Gratuït

L’Eva354 a l’Inglada Via

Ring-ring

Gratuït

Sherezade Bardají

Pícnic per a petits curiosos

Gratuït

Héctor Urién

Las mil y una noches (III)

Gratuït

Jordina Biosca i David Garcia

Conjur per mirar d’aprovar sense estudiar

Gratuït

L’Eva354 al Ricard Fortuny

Bla, bla, bla

Gratuït

L’Eva354 al centre cultural (juvenil)

A punt!

Gratuït

L’Eva354 a Sant Pere de Riudebitlles

L’Aaaaalícia en veu alta

Gratuït

P

Taquilla inversa

Adults

Graella

P

Hora

Població

Lloc

13.00h

Vilafranca del Penedès

Plaça de la Verema

17.30h

Sant Quintí de Mediona

Biblioteca Municipal Joan Sardà Lloret

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati del Centre cultural

Dimecres 13 de juny

Dijous 14 de juny					
16.00h

Vilafranca del Penedès

Residència Mare Ràfols

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati del Centre cultural

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Casa dels Avis Sant Sadurní

19.00h

Vilafranca del Penedès

Biblioteca Torras i Bages

20.00h
Gelida
			

Terrassa del centre d’Interpretació
del Funicular

20.00h
La Bisbal del Penedès
			

Auditori Salvà,
Centre Municipal de Cultura

20.30h

Sant Martí Sarroca

Masia Can Lleó

Divendres 15 de juny					
19.30h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

20.00h

Vilafranca del Penedès

Vinseum

20.30h

Calafell

Casa Barral

21.21h
Vilafranca del Penedès
Claustre de Sant Francesc
					
22.00h

Sant Llorenç del Penedès

Sindicat

Dissabte 16 de juny					
19.00h

Sant Pere Molanta

Cal Pere Pau

20.30h

Sant Pere de Riudebitlles

Centre de Dinamització Turística

21.30h

Santa Margarida i els Monjos

Molí del Foix

22.00h

El Pla del Penedès

Oficina de Turisme

22.30h

Sant Pere de Riudebitlles

Centre de Dinamització Turística

Diumenge 17 de juny					
12.00h

Subirats

Residència Font Santa

13.00h

Sant Martí Sarroca

La Placeta

18.00h

Torrelavit

El Vilet

18.00h

Santa Oliva

Local Cultural de Santa Oliva

19.00h

Sant Pere de Riudebitlles

HD Riudebitlles

21.30h

Ordal

Avenc d’Ordal

P = Públic

Graella

Públic Familiar

Tots els públics

Artistes

Espectacle

Preu

L’Eva354 a Mas Albornà

Xim pum

Gratuït

L’Eva354 al Casal Joan Amades

Pim, pam, pum

Gratuït

Assumpta Mercader

Llibres amb biblioteques dins

Gratuït

P

					
L’Eva354 a la Mare Ràfols

Tic-tac

Gratuït

Jordi Font

Sempre quan acabo dic...

Gratuït

L’Eva354 a la Casa dels Avis

Arri, arri

Gratuït

L’Eva354 a la Torras i Bages (juvenil)

Lectors poc corrents

Gratuït

Arnau Vilardebò

Divines seduccions

8€ / 6€

Sandra Rossi

Las travesuras de Eros

Gratuït

Alberto San Juan

Autorretrato de un joven capitalista español

5€ / 3€

					
Cristina Mas

De la primavera al desconhort

Gratuït

Núria Martínez-Vernis i Martí Sales

Alcohols

Gratuït

Núria de Calella

Els quartos de la Virgínia

Gratuït

Un sufí del segle XXI. Música i paraules
d’un boig d’Amor

Gratuït

Acorar

Gratuït

Pedro Burruezo & Nur Camerata
					
Toni Gomila

					
Sandra Rossi

Las travesuras de Eros

Gratuït

Teresa Sánchez-Roca

Charles, Alice and Me

5€ /3€

Mireia Mena i Alexandre Bonanit

Vi, glosa i estrelles

Gratuït

José Manuel Garzón i José Galiana

Palabras de Miguel

Gratuït

Teresa Sánchez-Roca

Charles, Alice and Me

5€ /3€

					
L’Eva354 a la Font Santa

Txan, txan!

Gratuït

Les Anxovetes

En concert

Gratuït

Xavi Lozano

Tubs del món

Gratuït

Sherezade Bardají

Allà on viuen els monstres

Gratuït

Yoshi Hira

La flor que palpita

Gratuït

Jordina Biosca i David García

Cloenda. Concert d’Amor i de Mort

Gratuït

Adults

Graella

Voluntaris EVA de Sant Sadurní i El Vendrell, voluntaris de l’Eva354,
Biblioteca Pública Terra Baixa, Coral El Petit Estel, Cal Calixtus, Cal Mota,
Cal Pere Jan, CIC Fassina, Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia, a l’Anna Mongay,
Biblioteca MAT, escola Guerau de Peguera, Biblioteca Joan Sardà i Lloret,
Casa dels avis de Sant Sadurní, Residència Inglada Via, Residència Mare Ràfols,
Nou Verd, Mas Albornà, Centre de dia de Torrelavit, Centre Sociosanitari Ricard Fortuny,
Residència Font Santa, Masia Can Lleó, Rosa Vidal, equip Elic, Albert Zafra,
Centre de Formació d’adults Víctor Català (Can Brians), Cal Pere Pau, HD Riudebitlles,
Can Parellada, Casal Popular de Vilafranca, Col·lectiu Gargots, Pep Antoni Roig,
Mª Carme Rafecas, Clara Queraltó, Valeri Laguna, Anna Tomàs, Eulàlia Valldosera,
als nois i noies de les escoles de Vilafranca i Sant Sadurní que han participat
a les lectures de l’Eva354 i a l’equip EVA.

Agraïments

Ajuntaments

Ajuntament
Sant Pere de Riudebitlles

Ajuntament de
Sant Quintí de Mediona

Ajuntament de
Llorenç del Penedès

Ajuntament de
La Bisbal del Penedès

Ajuntament
de Santa Oliva

Ajuntament
d’Olerdola

Ajuntament
de Torrelavit

Ajuntament
de Sta. Margarida
i els Monjos

Ajuntament
d’Avinyonet del Penedès

Ajuntament
del Pla del Penedès

Ajuntament de Subirats

Ens i empreses

Mitjans

el digital de cultura

Participants

Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral
Organitza

Associació Artística Triskel
Pg. Rafael Soler, 17
08720 Vilafranca del Penedès
+34 660 687 325
eva@enveualta.com

Amb el suport de

www.enveualta.com

