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Estimadíssims tots,
Va, una mica d’història: al segle XIV, un frare franciscà anglès anomenat Guillem d’Occam va inventar la lex parsimoniae, un principi de resolució de problemes que afirma: “És
inútil fer amb més coses el que es pot fer amb menys”, un
principi que també es coneix com a “Navalla d’Occam” (presumiblement per “tallar” les complicacions innecessàries).
Us pregunteu què té a veure això amb l’EVA, oi?
Va, seguim...
Si hi ha dues possibles eleccions, Occam proposa que, en
igualtat de condicions, hem de triar la més simple. Tomàs
d’Aquino va afirmar que no es tractava només d’una elecció
humana, sinó que estava més aviat guiada per la natura: “Si
una cosa es pot fer adequadament per mitjà d’un instrument, és superflu fer-la per mitjà de diversos instruments,
ja que observem que la natura no utilitza dos instruments
si n’hi ha prou amb un”.
Òbviament aquesta proposta té moltes contrapropostes,
però des de l’EVA ens sembla molt escaient en relació amb
allò que fem i amb com ho fem. I amb el perquè, també, és
clar. Amb tot el daltabaix que hem viscut aquest darrer any
tenim ganes de reprendre el festival fent coses boniques,
agraïdes i amb poques complicacions: hem decidit triar, en
cada camí, allò que, si es pot fer amb poc, no s’hagi de fer
amb molt. Retornem al programa de mà per tal que gaudiu
del paper i de la idea de viatjar amb ell. Farem Cultura. Petita i no tan petita de format, però sempre escollida amb cura
i apostant pels continguts més que no pas, per la forma: que
allò que es pugui fer amb una persona, no se’ns ho emportin
3 dotzenes de focus. Menys pot ser més. Simplicitat davant
grans estructures. Una navalla, la d’Occam. I l’EVA.
Benvinguts.
Jordina Biosca,
directora de l’EVA
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Div 2 juliol
19.00h

Corrandes són corrandes.
Pista Poliesportiva

Concert		

Div 2 juliol
21.30h

Martha Escudero.
Pista Poliesportiva

Narració

Dis 3 juliol
18.00h

Mon Mas.
Plaça de les escoles

Narració

Dis 3 juliol
20.00h

Escarteen Sisters.
Pista Poliesportiva

Concert


Dis 3 juliol
22.00h

Jordina Biosca.
Pista Poliesportiva

Narració

Diu 4 juliol
18.00h

Sandra Rossi.
Pista Poliesportiva

Narració

Diu 4 juliol
20.00h

Joan Vázquez i Jordi Costa.
Pista Poliesportiva

Narració



Tots els públics

Adults

Tots els espectacles són gratuïts

Espectacle inaugural

Corrandes són corrandes
Cançó Fugaç
Estrenem a l’EVA’21 un espectacle a l’aire lliure i obert a tots
els públics. Veureu la qualitat d’un dels nostres cants més
emblemàtics i que més embranzida està agafant entre la gent
jove d’arreu del territori. Tindrem fenòmens a l’escenari que
us faran repensar la vostra rapidesa a l’hora de pensar. Si
no, proveu de seguir-los! Els corredors de fons i músics que
els vetllen: Anna González, Anaís Falcó, Christian Simelio
i Jaume Casalí.
Divendres, 2 de juliol 19 h
Concert

Pista Poliesportiva
Idioma Català

Ho organitza

Hi col·labora

Centre Quim Soler per la literatura
i el vi i Festival EVA

Ajuntament de Pradell

Martha Escudero
¡Viva la Vida!
Homenatge a Frida Kahlo
Paradójicamente, así lo escribió Frida el año de su muerte,
en su última obra, sobre la roja carne de una sandía.
Magdalena Carmen Frieda Kahlo Calderón, Frida Kahlo, nació
en México en 1907. Mujer sorprendente, intensa, comprometida
y profundamente enamorada: de la vida, de Diego, de su tierra.
Un recorrido por la vida de esta gran pintora a través de cuentos,
anécdotas y relatos de ese México que ella llevó siempre en su
corazón y plasmó en su obra.
Divendres, 2 de juliol 21.30 h Pista Poliesportiva
Narració

Idioma Castellà

Ho organitza

Ajuntament de Pradell
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Tots els públics

Adults

Mon Mas
Quan hi havia gegants
Gegants amb maneres de fer i desfer
Conten i diuen, diuen i conten, que de gegants n’hi havia de
bons i de dolents. En Xucla-rius i en Sotraga-muntanyes...
el Gegant de Tres Caps, el Fort Farell i el Pare Janàs “que tenia
set pams de boca i set pams de nas, i un ull com un sedàs”.
Contes de l’època on dels tigres i lleons, els gegants en feien
carn de canelons.
Dissabte, 3 de juliol 18 h
Narració

Plaça de les escoles
Idioma Català

Ho organitza

Ajuntament de Pradell
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Escarteen Sisters
Mirades
Fluïdesa a dues veus i una percussió
Aquest duet revelador presenta el seu primer disc: composicions pròpies i algun arranjament de temes emblemàtics.
Elles diuen que són un quartet de corda, perquè canten i toquen a la vegada, aquest és el joc principal. Creixen en una
masia del Penedès, i d’aquell silenci neixen les seves cançons.
La seva música té la influència de la naturalesa que les ha
envoltades des de petites, per això no és ni d’un color ni d’un
altre, ni d’una temperatura o una altra, és orgànica i inefable.
El duo sorgeix component cançons per comunicar-se amb
l’avi, que viu a Bèlgica (a molts quilòmetres de la masia on
han crescut) i ja fa uns anys que està malalt. Tot d’una els va
venir de gust compartir-ho més enllà de casa, amb el propòsit
inicial d’escurçar les distàncies a través de les cançons.
Dissabte, 3 de juliol 20 h
Concert

Idioma Varis

Ho organitza
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Jordina Biosca
Màquines Sexuals
Si tinc intel·ligència, és que estic viu
Es pot generar artificialment l’espurna de la ment o l’ànima.
Una màquina sexual masculina es limitaria al fal·lus. I una de
femenina... L’ideal és aquell qui no replica. Puc desendollar aquell
qui pensa artificialment com qui desendolla una torradora.
I si me n’enamoro i mor, seré vidu. O vídua. Ara ho torneu a llegir
i poseu un interrogant rere cada frase.
Dissabte, 3 de juliol 22 h
Narració

Pista Poliesportiva
Idioma Català

Ho organitza

Hi col·labora

Òmnium Priorat
Festival EVA

Ajuntament de Pradell
CSIC (Consell Superior
d’Investigacions Científiques)

Sandra Rossi
Las travesuras de Eros
Eròtics
Un liguero, un espectro, un deseo obsesivo y un tango, cuatro
historias atravesadas por la pícara mirada de Eros que, desde
el principio de los tiempos, disfruta haciendo arder corazones e
inflamando sexos. Con humor, emoción y, a ratos sin aliento,
viajaremos con los personajes que dan vida a estas historias;
adolescentes en pleno despertar, mujeres que rechazan lo que
más desean, amantes inflamados y seres anhelantes, desplegando
algunas de las mil caras del deseo a través del tiempo y del espacio.
Así iremos de la cama al confesionario, de las habitaciones por
horas a la clase de baile, atravesados por las ardientes flechas
de Eros, que sobrevuela estos relatos y nos coge de la mano,
juguetón, malévolo e ingenuo a la vez, para transportarnos hacia
dimensiones de nosotros mismos que creíamos apaciguadas.
Diumenge, 4 de juliol 18h
Narració

Idioma Català / Castellà

Ho organitza
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Tots els públics
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Adults

Espectacle de cloenda

Joan Vázquez i Jordi Costa
Ocaña, reina de las ramblas
Ocaña va ser un artista autènticament inclassificable.
Va irrompre com a performer dècades abans que ningú de
nosaltres sabés què volia dir fer una performance. A través
de les seves intervencions artístiques, el pintor naïf va
esdevenir un activista pioner dels drets LGTBI molt abans
que entenguéssim el significat d’aquestes sigles. Ocaña, el
precursor de tota una manera de viure i d’entendre el món,
torna a marcar el ritme per explicar de nou la seva història.
Diumenge, 4 de juliol 20 h
Narració

Pista Poliesportiva
Idioma Castellà

Ho organitza

Ajuntament de Pradell
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INFORMACIÓ GENERAL

ENTRADES

Consultes al telèfon
de l’ajuntament.
Matins laborables.
977 828 004

Tots els
espectacles
són gratuïts

Tots els aforaments
són limitats.
Imprescindible
inscriure’s a l’enllaç QR
o al link abans d’assistir
als espectacles

MESURES DE SEGURETAT

Es compliran totes les
mesures de seguretat
vigents pel COVID-19,
per aquest motiu
s’obriran les portes 30
minuts abans, per tal
d’assegurar un correcte
control de l’accés a les
instal·lacions.

http://forms.gle/daUCmntjpZGoxivNA
Tots els públics

Adults
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Us convidem a seguir
o a recomanar les xarxes socials
del Festival EVA
Facebook, twitter i intagram
@evafestival - #Evafestival - #EVA21
www.enveualta.com
www.eva354.com
eva@enveualta.com
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Associació
Artística Triskel
www.pradelldelateixeta.cat

+34 644 974 163
eva@enveualta.com
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