Festival En Veu Alta
2017

al Penedès

del 2 a l’11 de juny de 2017

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.
Benvinguts a l’Eva 2017!

-- divendres --

ESPECTACLE
INAUGURAL

2

Mirabèl
Ball folk occità
Concert i danses cantades

juny

-- entrades --

-- inauguració --

Reserva d’entrades al correu indicat a cada espectacle.
Cal acreditar-se amb els carnets pertinents per a les
entrades amb descompte.

21.00h

-- segueix-nos --

Us convidem a seguir o a recomanar les xarxes socials
del festival eva 2017
-facebook.com/evafestival
twitter.com/evafestival
@EvaFestival #EvaFestival
-www.enveualta.com
www.eva354.com
eva@enveualta.com

-- lloc -Plaça de l’Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Occità/català
-- públic -Tots els públics

Activitat
gratuïta

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.

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA
-- hi col·laboren -CAOC, Pastisseria Carafí, UON Disseny i Retolació

-- divendres--

2
juny

-- dissabte --

Anabel Moreno
i Blanca Pàmpols
Cocina límite,
una cena en tres actos

--hora --

23.00h
-- lloc -Caves Jaume
Giró i Giró,
C/ Montaner i Oller, 5
Sant Sadurní d’Anoia
-- direcció -Ricard Gázquez
-- idioma -Castellà
-- preu -10 euros
Públic general
-8 euros
Amics de La Cisterna
(cal acreditar-se
amb el carnet)
-5 euros
TresC
(cal acreditar-se
amb el carnet)

3
juny

i també
el dissabte

27

eva354

maig

Lali Barenys, actriu
Curs de Lectures En Veu Alta,
eva354

-- hora --

Cocina límite és un sopar literari amb teca i vinet inclosos:
un menú on es mariden dues actrius, altes literatures, alts
efluvis i èxtasis al paladar. Tot plegat, molt ben cuinat.
MENÚ
Aperitius variats amb El sibarita, de Roald Dahl.
Entrants amb Cocineros de altura, de Ricard Gázquez.
Primer plat: Los devotos, de Ricard Gázquez.
Segons: Un artista del ayuno, de Franz Kafka,
i Callos a la portuguesa, de Fernando Pessoa.
I per beure, El alma del vino, de Charles Baudelaire.
-Espectacle amb degustació
-Inscripcions
cultura@santsadurni.cat

de
10.00h
a 14.00h
-- lloc -Centre Cívic La Xarxa,
Avinguda
la Carrerada 33,
Moja
-- preu -15 euros
Públic general
-12 euros
Amics de La Cisterna
(cal acreditar-se
amb el carnet 2017)
-8 euros
TresC
(cal acreditar-se
amb el carnet 2017)
-- idioma -Català

-- públic -Adults

Ja fa anys que dins el marc del Festival EVA oferim a tots
els nostres públics cursos de formació vinculats a les lectures en veu alta. Enguany seguirem la tradició i us oferim
un curs de 4 hores amb l’actriu Lali Barenys, i mirarem
com treballar això que tot el dia fem anar amunt i avall i
de maneres vàries: la veu. I, evidentment, mirarem com
vincular-la a allò que llegim.
Lali Barenys: Actriu, filòloga, amant de les paraules i la
bona comunicació. Fa formació de Lectura en Veu Alta a
partir d’una metodologia pròpia, idònia per desinhibir i
convèncer activament que llegir en veu alta és molt més
senzill del que pugui semblar. Ideal per adquirir i agilitzar
la gimnàstica lectora i la capacitat comunicativa.
-Aforament limitat
-Inscripcions
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

-- públic -Joves i adults
(a partir de 14 anys)
-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- organitzen -Ajuntament d’Olèrdola, EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren -Caves Jaume Giró i Giró i Pastisseria Carafí

-- hi col·labora -CaixaBank

-- dissabte --

3
juny

eva354
eva354

Vivers Torrents dona suport
al Festival EVA 2017

l’eva 354
i el fòrum obert
Tu mateix!

-- hora --

12.00h
-- lloc -Pati de Cal Calixtus
c/ Diputació, 26,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

Per segon 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.
--

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

Inscripcions i informació
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 473 639
Activitat
gratuïta

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní, EVA354 i Festival EVA
-- hi col·laboren -Cal Calixtus i CaixaBank

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.

www.viverstorrents.com
T.93 890 36 77
Ctra. Sant Martí Sarroca Km 2 BP-2121, Pacs del Penedès (Al costat dels Cellers Torres)
Obert de dilluns a diumenge. Diumenges i festius de 9h a 13h (consulteu horaris a la web)

-- dissabte --

3
juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -Plaça de l’Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

Activitat
gratuïta

-- dissabte --

familiar

Farrés Brothers
Operació A.V.I
És sabut per tothom que els protagonistes
dels contes tradicionals posseeixen el
do de l’eterna joventut: malgrat el pas
dels segles, la Caputxeta, en Patufet,
el Flautista i tota la resta no moren
mai ni mai es fan vells. Per estranyes
circumstàncies, però, han estat objecte
d’un terrible experiment i han envellit de
cop. L’Operació A.V.I consistirà en un
llarg viatge i un reguitzell de peripècies
per recuperar de nou la joventut.
D’aquesta manera els avis, els de debò,
podran seguir explicant els contes i no
cauran en l’oblit. Ni els avis, ni els contes.

3
juny

Ireneu Tranis, Jaume Arnella,
Assumpta Mercader
A tres bandes

-- hora --

de
19.00h
a 20.30h
-- lloc -Sortida dels grups
al pati de la Fassina,
c/Hospital 23,
Sant Sadurní d’Anoia

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 guiat per
un Adalid que ens portarà a recórrer raconets inesperats.
Sigueu puntuals. Si no, no tindreu temps de veure-ho tot!

-- idioma -Català
-- públic -Adults

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA
-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- hi col·laboren -Cal Ferrer Nou, CIC Fassina i Cal Pere Jan

-- dissabte --

-- diumenge --

3
juny

4
Per viure el cementiri,
no cal morir-se (iv)

-- hora --

de
22.00h
a 24.00h
-- lloc -Cementiri Municipal
Passeig de Can Codorniu,
Sant Sadurní d’Anoia
-- artistes -Sthepane Laibet
(harmònica) Christian
Atanasiu (actor)
La Cris (músic) Marta
Casas, Angie Mas,
Narcís Coromina
(dansa, text i música)
Assumpta Mercader
(text), Núria Robert
(violí) i Cineclub
Vilafranca

Col.lectiu Gargot
El rotet de bon profit
és consentit

juny

-- hora --

Si les vistes, l’ambient, l’aire i les companyies us van semblar prou interessants l’any passat, us proposem de tornar
a repetir l’experiència del cementiri enguany. Una nit de
plaer i espectacles anant d’un escenari a l’altre gaudint de
propostes tan dolces com sotraguejants. No us n’estigueu
pas. Al capdavall, si no ara, qualsevol altre dia també hi
anirem a parar. Millor que sigui ara passejant-hi a bon pas
que més endavant.
-Obertura del cementiri a les 21.30h.
Copa de cava i inici dels espectacles a les 22.00h.
-Podeu descarregar-vos el mapa
del cementiri i veure els punts d’actuació
a la web a www.enveualta.com

d’11.30h
a 14.00h
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Tots els públics

Activitat
gratuïta

-- idioma -Català i castellà
-- públic -Adults

Activitat
gratuïta

familiar

El col.lectiu Gargot d’il.lustradors
penedesencs ens proposen una jornada
lúdica al voltant de la vinya per a
aquesta matinal de diumenge. A la plaça
de l’Ajuntament i amb tot el material
sobre la taula, ens faran un seguit de
rajoles de fang on els motius principals
seran les il.lustracions inspirades en dites
populars que tenen com a eix central la
vinya, el vi i el cava. Vols veure com
ho fan? Vols saber els trucs i tècniques
per fer-ne una tu mateix a casa? Vine
a veure-ho i a passar el matí amb
nosaltres a la plaça! I tal com diu la
dita, al pa, pa i al vi, vi: si vols gaudir,
has de venir!

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA
-- hi col·laboren -Pastisseria Carafí, CCVilafranca i Parròquia de Sant Sadurní d’Anoia

-- organitzen -Col·lectiu Gargot, Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- diumenge --

4
juny

-- hora --

Matí
de 12.00h
a 14.00h
Tarda
de 18.00h
a 20.00h
Passis de 20 minuts
de durada.
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- preu -2 euros per persona
-Gratuït
TresC
(cal acreditar-se
amb el carnet del 2017)
-- idioma -Català

-- diumenge --

familiar

Ireneu Tranis
El venedor d’històries
Si entenem que el teatre és artesania, per
què no es pot vendre com les arracades,
l’encens o els mocadors?
Històries i rondalles del tema que el
públic triï dins d’una guingueta: amb
encís, màgia, música i intimitat pel
mateix preu que el que us poden costar
uns penjolls barats, un fulard o un sabó
amb aroma.
Mig encantador de serps, mig triler,
un contaire que recupera les tècniques
més atàviques i populars de la tradició
oral per oferir espectacle i poesia des del
prisma, el ritme i la sensibilitat actuals.

4
juny

Cia Mea Culpa
El darrer dia del Cafè
de la Granota

-- hora --

19.00h
Sortida a peu de l’Era
d’en Guineu a les 18.30h
-- lloc -Can Mas de la Riera,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Adults

Activitat
gratuïta

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.
-Vegeu el mapa del punt de sortida
i l’accés al Mas de la Riera en cotxe
a la web www.enveualta.com

-- públic -Tots els públics

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- diumenge --

-- dilluns --

4
juny

5
Maria Arnal i Marcel Bagés
45 cerebros y un corazón

-- hora --

21.00h
-- lloc -Capella de l’Índex,
c/ Pompeu Fabra 35,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català i castellà
-- preu -Taquilla inversa
-- públic -Joves i adults

juny

-- hora --

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 auto-editat 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.

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

18.00h
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

familiar

Albert Quintana
De Honolulú a París
i feliç com un anís
Rondar pel món gràcies als seus contes és
molt enriquidor: tenen un gust semblant
al de les històries de casa que ja coneixem
i sonen i emocionen igual de bé. Però hi
ha una cosa que ens agrada per sobre de
totes les altres: que per anar-los a buscar
haurem de fer un llarg viatge. Preparats
per enlairar-nos? Prepareu orelles que
s’enlaira el vol!

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

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. També hi
haurà municipis les escoles dels quals hi participaran amb un espai
propi de lectures en veu alta per part dels alumnes dels centres i
de tots aquells que, a més, també hi vulguin col·laborar. Un total
de 14 actuacions per llegir i gaudir escoltant. 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!
I enguany, l’EVA354 i el Festival EVA s’adhereixen a la
commemoració del que l’any passat va ser el 25è aniversari de la
mort de Montserrat Roig i el centenari del naixement de Gloria
Fuertes. Us animem a venir a posar el vostre granet de sorra
aportant lectures d’aquestes autores.
-Us hi esperem
-Més informació
lectures@enveualta.com
www.enveualta.com
www.eva354.com

-- dilluns --

5
juny

-- dilluns --

eva354

l’eva354
a la residència inglada via
Per llogar-hi cadires

-- hora --

18.00h

5
juny

-- hora --

19.30h

-- lloc -Residència
Inglada Via,
c/ Hermengild Clascar, 17
Vilafranca del Penedès

La riquesa del llenguatge ens ofereix mil i una expressions
populars repetides oralment en les converses quotidianes
i en les obres de la literatura. Conservem-les i creem-ne
de noves, també! Us engresquem a compartir les vostres
lectures de caire rural escrites amb el llenguatge més
popular.

-- lloc -Biblioteca
Torras i Bages
Plaça de l’Oli s/n ,
Vilafranca del Penedès

-- idioma -Català

--

-- idioma -Català

-- públic -Tots els públics

Núria de Calella
Els quartos de la Virgínia

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

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. A la biblioteca,
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.

-- públic -Adults

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Residència Inglada Via, EVA354 i Festival EVA

-- organitzen -Biblioteca Torras i Bages i Festival EVA

-- hi col·labora -CaixaBank

-- hi col·labora -Ajuntament de Vilafranca

-- dimarts --

-- dimarts --

eva354
eva354

6
juny

l’eva354 a torrelavit
Hi havia una vegada...

-- hora --

11.30h
-- lloc -Centre Serveis Àmbit
Rural,
c/Segimon Tomeu 29,
Torrelavit
-- idioma -Català
-- públic -Tots els públics

6
juny

eva354

l’eva354 al ricard fortuny
Un pessic de sal
i un pessic de pebre

-- hora --

Lectures de rondalles i contes populars que des de temps
immemorials es van repetint de generació en generació.
Històries d’una època on no comptaven el temps ni les
hores…
--

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

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

17.00h
-- lloc -Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny,
Av. Garraf, 3
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Català
-- públic -Tots els públics

Les persones som diverses i les nostres lectures també
ho són. Cadascuna de nosaltres aportem un pessic de
sal i un pessic de pebre a les lectures en veu alta i d’aquí
ve la riquesa d’una sessió compartida. Animeu-vos a
llegir en veu alta i gaudireu de sensacions amb una alta
càrrega d’adrenalina!
--

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

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Centre de dia de Torrelavit, EVA354 i Festival EVA

-- organitzen -Ricard Fortuny, Eva354 i Festival EVA

-- hi col·labora -CaixaBank

-- hi col·labora -CaixaBank

-- dimarts --

6
juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

Activitat
gratuïta

-- dimarts --

familiar

Inda Pereda
L’Ed i els seus contes
Amb un llenguatge molt, molt, molt
gestual, la participació del públic, la
caracterització de personatges i molt de
sentit de l’humor, el nostre narrador,
l’Ed, obrirà la porta a un recopilatori
de contes clàssics que intentaran
connectar a través dels sentits amb
molt de moviment, molt d’èmfasi, molta
energia i potser..., no tantes paraules
com moviments. Però segur que podreu,
igualment, veure’n i entendre les històries.
-Narració gestual

6
juny

eva354
eva354

eva354 a la torras i bages
el Haka Literari:
els guerrers de la paraula

-- hora --

18.00h
-- lloc -Biblioteca Torras
i Bages,
Plaça de l’Oli s/n,
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

El haka és un ball tradicional d’origen maori al qual normalment la gent ens referim quan volem parlar de les
danses de guerra d’aquesta cultura. Es balla en grup i
serveix, abans d’entrar en batalla, per intimidar l’enemic.
Ara us preguntareu què té a veure el haka amb les lectures,
però mireu: no us ho avançarem pas ni ara ni aquí. El
que volem és que vingueu a escoltar els alumnes de les
escoles i instituts que agafaran el micro per delectar-nos
les orelles i, si ens hem d’intimidar o estimular els uns
als altres amb una lectura aquí i una allà i un haka aquí i
un haka allà, ja us ho trobareu, si és que en voleu gaudir.
--

Pot ser lectora qualsevol persona
que en tingui el desig, prèvia inscripció.
-Activitat
gratuïta

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

-- organitzen -Biblioteca Torras i Bages, ELIC (Equip de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social),
EVA354 i Festival EVA
-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- hi col·labora -CaixaBank

-- dimecres --

-- dimecres --

eva354

7

l’eva354 al casal joan
amades de sant quintí
de mediona
Per sucar-hi pa

juny

-- hora --

7
juny

-- hora --

17.30h
-- lloc -Casal Joan Amades,
c/Lleida, 4,
Sant Quintí de Mediona
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

Tothom sap i coneix la vinculació de Joan Amades amb
Sant Quintí de Mediona: possiblement en reconegueu les
rondalles, les dites, les cançons o el Costumari sencer, però
enguany us proposem lectures recopilades pel folklorista
català relacionades amb la gastronomia popular: per fer-ne
un tastet tot escoltant-ne algunes.
--

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

18.00h
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

--

familiar

Blai Senabre
Els contes de la maleta
El narrador arriba amb la seua maleta
plena de contes i somnis per a oferir-los
al púbic assistent. Porta contes per a tots,
per als alts i els baixets, per a grans i
petits, per als d’orelles verdes i per als de
bigots blaus... i per aquell del fons que no
diu res, també!

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret , EVA354 i Festival EVA
-- hi col·labora -CaixaBank

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- dimecres --

-- dimecres --

eva354

7
juny

l’eva354 a nou verd
Lectures En Verd

-- hora --

18.00h
-- lloc -Parc de Sant Julià,
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

7
juny

-- hora --

Verd de Nou Verd i el seu personal, que ens llegiran textos
propis acompanyats per tots aquells que també vulguin
llegir i compartir-hi escenari, i verd d’esperança i progrés
per a les empreses socials i l’economia cooperativa. El
verd és un color molt freqüent a la natura i el Penedès
és, ara per ara, un mar de vinyes verdes. També denota
l’aspecte sexual d’un escrit, una frase o un acudit. Us
proposem compartir lectures En Verd en sentit literal,
metafòric o creatiu.
--

19.30h
-- lloc -Casal Popular
de Vilafranca,
c/Sant Raimon
de Penyafort, 7,
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Català
-- públic -Adults

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

Activitat
gratuïta

Cristina Mas
les entranyes de l’eva

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

Ja fa tres edicions que les Entranyes de l’Eva formen part
del Festival EVA. Per a qui es pregunti què és això, tan sols
cal dir que en lloc de portar un professional per tal que ens
expliqui una història aliena, portem un professional per tal
que ens expliqui la pròpia història i la pròpia experiència.
Enguany, tindrem amb nosaltres la Cristina Mas (Barcelona,
1977), redactora d’Internacional del diari Ara i responsable
de l’àmbit Mediterrani. Durant anys ha treballat cobrint
notícies com les dels Balcans, Grècia, Turquia, Palestina,
el Líban, Tunísia o el Marroc. El que ens aportarà serà el
relat en primera persona de l’experiència d’informar des
dels escenaris de la guerra de fronteres que es viu avui al
Mediterrani des de la tanca de Melilla fins als camps de
refugiats de Grècia. Perquè quan ho rebem nosaltres a casa,
sempre hi ha algú que hi ha hagut d’anar abans.
--

Acte emmarcat dins el Cicle
Veus del Món del Casal Popular.

-- organitzen -Nou Verd, EVA354 i Festival EVA
-- hi col·laboren -Ajuntament de Vilafranca i CaixaBank

-- organitzen -Casal Popular de Vilafranca i Festival EVA

-- dijous --

-- dijous --

eva354
eva354

8
juny

l’eva354 a mas albornà
Tot el que podem fer

-- hora --

11.00h
-- lloc -Plaça de la Verema, 1
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

8
juny

-- hora --

Les nostres capacitats són infinitament superiors del
que ens imaginem. Cada persona té les seves i ens
complementem les unes a les altres. Les lectures ens obren
les portes a universos desconeguts i els vivim com si fossin
reals en el moment d’escoltar les paraules en veu alta i
posar-hi les imatges amb la nostra imaginació.
--

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

18.00h
-- lloc -Plaça Ajuntament,
Sant Sadurní d’Anoia
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

--

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

familiar

Jordi Jubany
En Perot i el ratolí
En Perot és un nen que té les butxaques
més buides que un pou sense aigua. Res,
ni cinc. Ara bé, té un cor que no li cap al
pit, i mentre busca pel bosc alguna cosa
amb què omplir l’estómac, es trobarà
animals de tota mena a qui no dubtarà
d’ajudar peti qui peti. I això, és clar,
tindrà conseqüències....

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Mas Albornà, EVA354 i Festival EVA
-- hi col·labora -CaixaBank

-- organitzen -Ajuntament de Sant Sadurní i Festival EVA

-- dijous --

-- dijous --

eva354

8

l’eva354 a la casa
dels avis de sant sadurní
A l’estiu, tota cuca viu

juny

-- hora --

eva354

8
juny

l’eva354 a torrelles
La canalla d’en Guerau

-- hora --

18.00h
-- lloc -Casa dels avis
de Sant Sadurní,
c/ Torras i Bages, 16,
Sant Sadurní d’Anoia

A l’estiu, bèsties, plantes i persones ho tenim més fàcil
per conservar la salut i aconseguir aliments. En el cas de
les persones, la nostra ànima també necessita alimentar-se
i les paraules i les emocions transmeses per elles són una
bona recepta per aconseguir aquest objectiu vital.
--

-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

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

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

19.00h
-- lloc -Escola Guerau
de Peguera,
ctra. de Pontons s/n,
Torrelles de Foix
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

Les escoles són el planter de la comunitat lectora, després
de la família. La quitxalla ens aporta frescor, vivesa,
espontaneïtat, diversió, tendresa i mil i una sensacions més
quan escoltem les seves lectures en veu alta. A Torrelles
ja tenen experiència i allà us esperen per estrenar la nova
escola. Les mestres i els mestres també llegiran. Només
falteu vosaltres...
--

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

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39
Activitat
gratuïta

-- organitzen -Casa dels Avis de Sant Sadurní d’Anoia, EVA354 i Festival EVA

-- organitzen -Ajuntament de Torrelles de Foix, Escola Guerau de Peguera, EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren -CaixaBank i Ajuntament de Sant Sadurní

-- hi col·labora -CaixaBank

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 més ben 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.

Cercle d’Agermanament
Occitano-Català

-- dijous --

-- dijous --

8

8

juny

El viatge (Occitània ens visita)
Pel·lícula i xerrada

-- hora --

juny

Teresa Sánchez-Roca
Charles, Alice and me

-- hora --

19.00h

-- idioma -Català/occità

Film documental sobre la caminada de 1.300 quilòmetres
que es va fer des de les valls occitanes d’Itàlia fins a la Vall
d’Aran, durant 70 dies l’any 2009 per demanar a l’UNESCO
que la llengua occitana fos Patrimoni Mundial Immaterial
de la Humanitat.
Prèviament a la projecció, tindrem membres del CAOC,
Centre d’Agermanament Occitano-Català, per fer-nos cinc
cèntims de l’actualitat i la història del territori occità.

-- públic -Adults

--

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

VO occitana subtitulada en català.

20.00h
i 22.ooh
-- lloc -VINSEUM,
Pl. Jaume I, 1,
Vilafranca del Penedès
-- preu -12 euros
Públic general
-10 euros
Amics del VINSEUM,
amics de La Cisterna
(cal acreditar-se
amb els carnets del 2017)

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?
--

Aforament limitat a 25 persones per funció.
Imprescindible reserva prèvia a
vinseum@vinseum.cat
o al tel. 93 890 05 82

-6 euros
TresC
(cal acreditar-se
amb els carnets del 2017)

Activitat
gratuïta

-- idioma -Català
-- públic -Adults

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

-- organitzen -VINSEUM i Festival EVA

-- hi col·laboren -CAOC i Biblioteca MAT

-- hi col·labora -Mas Bertran

-- dijous --

8
juny

Merche Ochoa
In vino veritas

-- hora --

20.00h
-- lloc -Terrassa del centre
d’Interpretació
del Funicular,
c/Mn. Martí Mariné, 9,
Gelida
-- preu -6 euros
Anticipada i amics
de La Cisterna
(cal acreditar-se
amb els carnets)
-8 euros
a taquilla
-- idioma -Castellà

¿Qué pasa cuando no puedes ir a la función que tienes
programada? ¿Dices que no vas? ¿Suspendes? ¡Claro que no!
Envías a alguien que te sustituya. Así es como Cloe Clavijo,
antropóloga y folklorista, aparece en un escenario que no es
el suyo. Para sustituir a su prima que no puede venir hará
todo lo que esté en su mano para no decepcionar al público
asistente. Eso sí, para superar su timidez se ayudará con
un traguito de buen vino.... que desata la lengua y anima el
espíritu.... Además, ya se sabe: In vino veritas.
--

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

-- públic -Adults

-- organitzen -Ajuntament de Gelida i Festival EVA

-- divendres --

9
juny

-- divendres --

eva354
eva354

l’eva354 a la
residència mare ràfols
Qui dies passa, anys empeny

-- hora --

16.00h
-- lloc -Residència
Mare Ràfols,
Parc Molí d’en Rovira,
Carretera de Vilanova,
Vilafranca del Penedès
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

9
juny

-- hora --

El pas del temps. El passat. El present. El futur. I si el temps
fos una invenció humana? De què ens serveix l’experiència
viscuda? Per què ens preocupa tant quin temps farà tal
dia o tal altre? Es pot perdre el temps? El temps s’estira
i s’arronsa en funció del nostre estat d’ànim? N’ignorem
les respostes, però una cosa és ben certa: qui dies passa…
--

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

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

18.00h
-- lloc -Parc de les Alzines,
La Rovira Roja,
Sant Martí Sarroca
Vegeu mapa d’ubicació
de l’espectacle a la web
www.enveualta.com
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Residència Mare Ràfols, EVA354 i Festival EVA
-- hi col·labora -CaixaBank

familiar

La Guilla Teatre
Una carretada de contes
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!
-- organitzen -Ajuntament de Sant Martí Sarroca i Festival EVA
-- hi col·laboren -Associació de Veïns de la Rovira Roja

-- divendres --

-- divendres --

9

9

juny

Anna Subirana,
Sylvia Kuchinow i Jordina Biosca
Gost, la Mercè

-- hora --

19.30h,
20.30h i
21.30h
Passis de 40 minuts
de durada.
-- lloc -Claustre de Sant
Francesc,
c/Sant Pere, 3,
Vilafranca del Penedès
-- preu -14 euros
Anticipada
-16 euros
dia de l’espectacle
(1h abans de cada funció)
-- idioma -Català
-- públic -Adults

juny

Yoshi Hioki
La flor que palpita

-- hora --

Hem creat Gost, la Mercè a partir de l’obra de l’artista
Mercè Gost i Grifoll, referent del teatre d’ombres a escala
internacional i que ens va deixar el passat 2015. El procés
s’ha gestat de manera col·lectiva, aportant cadascuna de nosaltres el seu llenguatge: la Sylvia Kuchinow, la il·luminació
i les ombres, l’Anna Subirana, la veu cantada i la música, i
la Jordina Biosca, la narració. El nostre treball post-Gost
inclou tècniques i materials recuperats de la companyia
La Cònica/Lacònica i, amb molt de respecte i humilitat,
emprenem el vol en nous territoris, noves textures amb
un llenguatge propi i noves tècniques. Un conte taoista,
cançons, llum, música, narracions i ombres protagonitzen
aquest espectacle homenatge a la Mercè Gost, evocant la
seva mirada, l’ànima, la creativitat i el seu entusiasme, així
com el nostre, en plantejar-nos l’espectacle Gost, la Mercè.
--

Compra d’entrades a
http://espectacles.vilafranca.cat

21.00h
-- lloc -Plaça Lledoner,
Llorenç del Penedès
-- idioma -Castellà
-- públic -Adults

Bajo una tenue lluvia primaveral las palabras caen. Cálidas,
húmedas y delicadas. Como pétalos de flor de peonía recién
caídos al suelo. El suelo mojado se viste de historias sobre
lo que no se ve a la luz del día pero palpita en la penumbra.
Un espectáculo de narración oral con historias y poesías
cargadas de erotismo, sensualidad y humor. La mujer, la
belleza y la libertad son algunos de los temas recurrentes
en estos relatos. Algunos de ellos fueron recopilados en
el libro de cuentos Konjyaku Monogatari, editado en el
siglo XII. Las historias serán delicadamente entrelazadas
por una coreografía sutil y simbólica a través del recitado
de poesías tanka de la célebre poetisa Akiko Yosano.

Activitat
gratuïta

--

Espectacle emmarcat en la programació
d’adults del Teatre Cal Bolet.
Consulteu les condicions
d’accés a les sales per a menors.

-- organitzen -Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca i Festival EVA

-- organitza -Ajuntament de Llorenç del Penedès i Festival EVA

-- divendres --

-- divendres --

9

9

juny

Marta Millà i Horacio Kurti
Contes zen

-- hora --

21.00h
-- lloc -Plaça de l’Església,
Moja
-- idioma -Català

juny

Dalí Blanch
El todo morido

-- hora --

Aquest és un recull de contes del budisme zen: la majoria són
anònims i provenen de molt lluny. Gairebé tots eren creacions
dels mestres zen que d’aquesta manera ajudaven, a través de
les metàfores, els seus deixebles a conèixer-se millor i ser més
lliures. Són textos escrits amb el cor per ser escoltats amb
l’ànima: tal com dirien els mestres antics, d’esperit a esperit.

23.00h
-- lloc -Plaça de l’Ermita i
cementiri de Sant
Jeroni
Sant Pere de Riudebitlles
-- idioma -Castellà

-- públic -Adults

-- públic -Adults

Activitat
gratuïta

Amb el seu vestit tradicional i la melodia de la seva veu, la
Dalí ens portarà a través dels seus titelles de pa, paper i sucre
a aquest univers mexicà tan vast i sorprenent dels morts.
I ho farà a través d’una història plena d’humor, saviesa i
ganes de saber. Imprescindible.
-Aparcament a la zona esportiva i escolar, no es podrà
arribar en cotxe fins a Sant Jeroni.

Activitat
gratuïta

-- organitzen -Ajuntament d’Olèrdola i Festival EVA

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

-- hi col·labora -Parròquia de Moja

-- hi col·labora -Biblioteca MAT

-- dissabte --

-- dissabte --

10
juny

Anabel Moreno
i Blanca Pàmpols
Cocina límite,
una cena en tres actos

--hora --

juny

Maria Arnal i Marcel Bagés
45 cerebros y un corazón

-- hora --

20.30h
-- lloc -Jardins del Molí
del Foix,
c/ Farigola, 2, Santa
Margarida i els Monjos
-- direcció -Ricard Gázquez
-- idioma -Castellà
-- preu -10 euros
amb degustació
-8 euros
Amics de La Cisterna
-5 euros
TresC
-Gratuït
Sense degustació

10

Cocina límite és un sopar literari amb teca i vinet inclosos:
un menú on es mariden dues actrius, altes literatures, alts
efluvis i èxtasis al paladar. Tot plegat, molt ben cuinat.
MENÚ
Aperitius variats amb El sibarita, de Roald Dahl.
Entrants amb Cocineros de altura, de Ricard Gázquez.
Primer plat: Los devotos, de Ricard Gázquez.
Segons: Un artista del ayuno, de Franz Kafka,
i Callos a la portuguesa, de Fernando Pessoa.
I per beure, El alma del vino, de Charles Baudelaire.
-Espectacle amb degustació
-Inscripcions
cultura@santsadurni.cat
-Compra d’entrades al mateix recinte a partir de mitja
hora abans de l’espectacle.

-- públic -Adults

-- organitzen -Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i Festival EVA
-- hi col·labora -Remeiart 2017

21.00h
-- lloc -Davant l’Ermita de
Sant Joan de Lledó,
Sant Martí Sarroca.
Indicacions
per arribar-hi des
de l’Av. Anselm Clavé.
Mapa del punt
de sortida i per accedir a
Sant Joan de Lledó
a la web
www.enveualta.com
-- idioma -Català/castellà
-- preu -Taquilla inversa
-- públic -Joves i adults

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 auto-editat 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.
-Abans de començar el concert hi haurà
una copa de cava per als assistents.
-- organitzen -Ajuntament de Sant Martí Sarroca i Festival EVA

-- dissabte --

-- diumenge --

10

11

juny

Toni Gomila
Acorar

--hora --

-- hora --

23.00h
-- lloc -Casal dels Marquesos
de Lió,
c/Major, 42,
Sant Pere de Riudebitlles
-- idioma -Català
-- públic -Adults
(espectacle per a
majors de 14 anys)

juny

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.

Activitat
gratuïta

12.00h
-- lloc -Sala d’actes del Centre
de Dinamització
Turística
Local d’Avinyó nou,
c/del Carme, bis,
Avinyonet del Penedès
-- idioma -Català
-- públic -Familiar,
recomanat a partir
de 6 anys

Activitat
gratuïta

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

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.
-- organitzen -Ajuntament d’Avinyonet i Festival EVA

-- diumenge --

-- diumenge --

eva354

11
juny

l’eva354 a la font santa
Amb tots els ets i uts

-- hora --

12.00h
-- lloc -Residència Font Santa,
camí del Santuari de la
Font Santa s/n, Subirats
(prop del castell)
-- idioma -Qualsevol
-- públic -Tots els públics

11
juny

-- hora --

Panoràmiques impressionants del castell de Subirats, les
muntanyes de Montserrat i el Montseny: aquest és el regal
que ens ofereix aquesta sessió de lectures en veu alta en
un pati a l’ombra amb els nois i noies de la residència com
a públic, però també llegint algunes històries d’autoria
pròpia, llegides o narrades de memòria. Veniu a escoltarles i en coneixereu tots els ets i uts…
--

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

18.00h
-- lloc -Safareig de Terrassola
direcció barri Mussons,
Torrelavit
-- idioma -Català
-- públic -Familiar

--

Inscripcions a
lectures@enveualta.com
i al tel. 650 47 36 39

Activitat
gratuïta

Activitat
gratuïta

familiar

Jordi Font
La República dels Contes
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..
-Vegeu el mapa d’ubicació de l’espectacle
a la web www.enveualta.com

-- organitzen -Residència La Font Santa, EVA354 i Festival EVA
-- hi col·labora -CaixaBank

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

-- diumenge --

-- diumenge --

11
juny

11
Arnau ViIardebò
Neixen Déus

-- hora --

18.30h
-- lloc -Oficina de Turisme,
c/de Sabanell s/n,
el Pla del Penedès
-- idioma -Català
-- públic -Adults

ESPECTACLE
DE CLOENDA
Oscar Intente
Aula Brecht
(el peix gros es menja el petit)

juny

-- cloenda --

La mitologia grega sempre ha estat font d’inspiració, ja
sigui per a pintors, per a escriptors, per a arquitectes o per
a tarambanes amb ganes d’imitar conductes de tota mena i
condició apropiades pels déus (diuen) i ves a saber si també
pels humans. L’Arnau ens endinsa un cop més en el que s’ha
convertit, com si diguéssim, en la seva especialitat narrativa:
la vida i aventures i desventures d’aquestes divinitats en clau
d’humor, patetisme o hilaritat. En clau de tot, en definitiva.
Si no, veniu-ho a veure.

Activitat
gratuïta

20.30h
-- lloc -Casal dels Marquesos
de Lió,
c/Major, 42,
Sant Pere de Riudebitlles
-- idioma -Català
-- públic -Adults
(espectacle per a
majors de 14 anys)

L’obra mescla una quinzena de textos breus de poesia,
prosa i teatre amb contingut antidogmàtic que busseja
en la realitat oculta per suscitar l’actitud crítica i un món
més habitable. Estil Brecht. Aula Brecht. Encantats de serne alumnes.
--

En acabat hi haurà la presentació del treball
efectuat pel Col·lectiu Gargot dins el marc del Festival
EVA i festa final de cloenda de l’EVA Penedès 2017.
--

Hi sou tots convidats.

Activitat
gratuïta

-- organitza -Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Festival EVA
-- organitza -Ajuntament del Pla del Penedès i Festival EVA

-- hi col·laboren -Col·lectiu Gargot, Taverna d’en Silè i Biblioteca MAT

Dia

Horari

Població

Espai

Espectacle

Públic

Maig

Dissabte 27

De 10.00h a 14.00h Moja, Olèrdola

Centre Cívic La Xarxa

Lali Barenys

Curs de Lectures En Veu Alta EVA354

Jove/Adult*

21.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Mirabèl

Ball folk occità. Concert i danses cantades

TP

23.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Caves Jaume Giró i Giró

Anabel Moreno i Blanca Pàmpols

Cocina límite, una cena en tres actos

Adults*

De 10.00h a 14.00h Moja, Olèrdola

Centre Cívic La Xarxa

Lali Barenys

Curs de Lectures En Veu Alta EVA354

Jove/Adult*

12.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Pati de Cal Calixtus

Tu mateix!

L’Eva354 i el Fòrum Obert

TP

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Juny

Divendres 2

Dissabte 3

Diumenge 4

Dilluns 5

Dimarts 6

Dimecres 7

Adults

Plaça de l’ajuntament

Farrés Brothers

Operació A.V.I

Familiar

De 19.00h a 20.30h Sant Sadurní d’Anoia

Pati de la Fassina

Ireneu Tranis, Jaume Arnella
i Assumpta Mercader

A tres bandes

Adults

De 22.00h a 24.00h Sant Sadurní d’Anoia

Cementiri Municipal

Sthepane Laibet, Christian
Atanasiu, La Cris, Marta Casas,
Angie Mas, Narcís Coromina,
Assumpta Mercader, Núria Robert
i Cineclub Vilafranca

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

Adults

De 11.30h a 14.00h Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Col·lectiu Gargot

El rotet de bon profit és consentit

TP

De 12.00h a 14.00h Sant Sadurní d’Anoia
i de 18.00h a 20.00h
Passis continus.

Plaça de l’Ajuntament

Ireneu Tranis

El venedor d’històries

TP*

19.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Casa Mas de la Riera

Cia Mea Culpa

El darrer dia del Cafè de la Granota

Adults

21.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Capella de l’Índex

Maria Arnal i Marcel Bagés

45 cerebros y un corazón

Jove/Adult*

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Albert Quintana

De Honolulú a París i feliç com un anís

Familiar

18.00h

Vilafranca del Penedès

Residència Inglada Via

L’Eva354 a l’Inglada Via

Per llogar-hi cadires

TP

19.30h

Vilafranca del Penedès

Biblioteca Torras i Bages

Núria de Calella

Els quartos de la Virgínia

Adults

11.30h

Torrelavit

Centre serveis Àmbit Rural

L’Eva354 a Torrelavit

Hi havia una vegada…

TP

17.00h

Vilafranca del Penedès

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny

L’Eva354 al Ricard Fortuny

Un pessic de sal i un pessic de pebre

TP

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Inda Pereda

L’Ed i els seus contes

Familiar

18.00h

Vilafranca del Penedès

Biblioteca Torras i Bages

L’Eva354

El Haka Literari: els guerrers de la paraula

TP

17.30h

Sant Quintí de Mediona

Casal Joan Amades

L’Eva354

Per sucar-hi pa

TP

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Blai Senabre

Els contes de la maleta

Familiar

18.00h

Vilafranca del Penedès

Parc de Sant Julià

L’Eva354 a Nou Verd

Lectures en verd

TP

19.30h

Vilafranca del Penedès

Casal Popular

Cristina Mas

Les entranyes de l’Eva

Adults

EVA 354

Familiars, infantils i TP (Tots els públics)

*Espectacles i cursos de pagament

Dia

Horari

Població

Espai

Espectacle

Públic

11.00h

Vilafranca del Penedès

Plaça de la Verema

L’Eva354 a Mas Albornà

Tot el que podem fer

TP

18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Plaça de l’Ajuntament

Jordi Jubany

En Perot i el ratolí

Familiar

18.00h
18.00h

Sant Sadurní d’Anoia

Casa dels Avis de Sant Sadurní

L’Eva354 a la Casa dels Avis

A l’estiu, tota cuca viu

TP

Torrelles de Foix

Escola Guerau de Peguera

L’Eva354 a Torrelles

La canalla d’en Guerau

TP

19.00h

Sant Pere de Riudebitlles

Casal dels Marquesos de Lió

Occitània ens visita

El viatge (Pel·licula i xerrada)

Adults

20.00h i 22.00h

Vilafranca del Penedès

VINSEUM

Teresa Sánchez-Roca

Charles, Alice and me

Adults*

20.00h

Gelida

Centre d’Interpretació del Funicular

Merche Ochoa

In vino veritas

Adults*

16.00h

Vilafranca del Penedès

Residència Mare Ràfols

L’Eva354 a la Mare Ràfols

Qui dies passa, anys empeny

TP

18.00h

Barri de la Rovira Roja

Parc de les Alzines

La Guilla Teatre

Una carretada de contes

Familiar

19.30h, 20.30h
i 21.30h

Vilafranca del Penedès

Claustre de Sant Francesc

Anna Subirana, Sylvia Kuchinow
i Jordina Biosca

Gost, la Mercè

Adults*

21.00h

Llorenç del Penedès

Plaça Lledoner

Yoshi Hioki

La flor que palpita

Adults

21.00h

Moja

Plaça de l’Església

Marta Millà i Horacio Kurti

Contes zen

Adults

23.00h

Sant Pere de Riudebitlles

Cementiri de Sant Jeroni

Dalí Blanch

El todo morido

Adults

20.30h

Santa Margarida
i Els Monjos

Molí del Foix

Anabel Moreno i Blanca Pàmpols

Cocina límite, una cena en tres actos

Adults*

21.00h

Sant Martí Sarroca

Davant l’Ermita de Sant Joan de Lledó

Maria Arnal i Marcel Bagés

45 cerebros y un corazón

Jove/Adult*

23.00h

Sant Pere de Riudebitlles

Casal dels Marquesos de Lió

Toni Gomila

Acorar

Adult

Avinyonet del Penedès

Centre de dinamització turística

Màrius Serra

Tres germans colans bufans entrampolicans

TP

12.00h

Subirats

Residència Font Santa

L’Eva354 a la Font Santa

Amb totos els ets i uts

TP

18.00h

Torrelavit

Safareig de Terrassola

Jordi Font

La república dels contes

Familiar

18.30h

Pla del Penedès

Oficina de turisme

Arnau Vilardebò

Neixen deus

Adults

20.30h

Sant Pere de Riudebitlles

Casal dels Marquesos de Lió

Oscar Intente

Aula Brecht (el peix gros es menja el petit)

Adults

Juny

Dijous 8

Divendres 9

Dissabte 10

Diumenge 11 12.00h

Adults

EVA 354

Familiars, infantils i TP (Tots els públics)

*Espectacles i cursos de pagament

-- hi col·laboren --

-- agraïments --

Voluntaris EVA Sant Sadurní, voluntaris EVA354,
Albert Zafra, Xais d’Olèrdola, Àngels Garreta, Associació Cultural Joan Amades,
Associació de veïns de la Rovira Roja, CIC Fassina, Cal Ferrer Nou, Cal Calixtus,
Biblioteca MAT, Biblioteca municipal Joan Sardà i Lloret, Parròquia de Moja,
Rosa Vidal, ELIC, Casa dels Avis de Sant Sadurní, Residència Inglada Via,
Residència Mare Ràfols, Escola Guerau de Peguera, Centre de dia de Torrelavit,
Casal Joan Amades, Centre Sociosanitari Ricard Fortuny,
Nou Verd, Mas Albornà, Residència Font Santa
i l’equip EVA.

-- mitjans oficials --

-- organitza --

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

DG LADYSSENYADORA

-- amb el suport de --

