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Benvolguts, 

Fem deu anys. Vam començar el 2009 i, de cop i volta, ens trobem 
plantats en la desena. Fa il·lusió, la veritat: són una bona colla d’anys 
on ha passat de tot i ens hem trobat amb mil sotsobrades, batzegades, 
abraçades, impressions, encerts, desgavells, alegries i tantes altres 
coses que de vegades ens han fet riure i d’altres no, que, posats que 
ens passin coses, n’hi ha de tots els colors. Tenim públic fidel des del 
principi –gairebé Pradell sencer!– i públic nou i passavolants que ara 
venen i ara se’n van. De tot, com a qualsevol casa bona, no? Ara bé: hi 
ha una cosa que ha estat sempre present i sempre impassible davant 
les mutacions humanes: el territori. Pradell que ens ha acollit durant 
aquest temps i ens ha mostrat racons insòlits, amagats, bellíssims, 
personals i particulars. Estem orgullosos de poder-hi ser i portar-hi 
actuacions que ens obrin les cases, ens deixin entrar a patis o cellers, 
de veure i beure de les fonts que ens envolten i passejar entre vinyes  
i pedra seca i anar a visitar coves o caminar per senderes o jaure a les 
places o, o, o.... El territori ens ha fet d’eix transversal durant tot aquest 
temps i ha jugat amb la mobilitat de tots els qui ens heu fet costat. 
Volem, enguany, retre homenatge a aquesta terra que ens acull i que 
no es cansa de mostrar-nos les seves delícies i possibilitats. Volem 
celebrar els 10 anys de l’EVA mostrant-vos Pradell no només a través 
de les paraules de tots els qui l’ompliran d’espectacles, sinó a través del 
mateix programa que teniu entre les mans i uns vídeos especials que 
us hem preparat. Perquè Pradell té múltiples cares i formes, amaga 
mil secrets, i ens farà falta més d’una sola manera de mirar-nos-el per 
copsar-lo tot. Com sempre, us convidem a fer-ho amb nosaltres. 

Benvinguts a l’EVA.
 

Jordina Biosca
Directora de l’EVA

Segueix-nos
Us convidem a seguir i a recomanar  
les xarxes socials del festival EVA

Facebook, twitter i instagram 
@evafestival - #evafestival

www.enveualta.com 
www.eva354.com

Del 5 al 7 de juliol durant tot el dia 

Pradell 
Sindicat, primer pis

Priorat en persona
Enguany a L’EVA Pradell, mantenim 
portes obertes a les nostres habituals 
col·laboracions amb el Centre Quim Soler 
per la literatura i el vi,  per celebrar tots 
junts els 10 anys del projecte “ Priorat 
en persona”, proposta que relaciona 
escriptors  d’arreu dels Països Catalans 
amb la comarca del Priorat, a través de les 
persones que ens la fan viure i veure en 
primera persona. Podreu gaudir durant els 
tres dies d’Eva a Pradell d’una exposició 
sobre la proposta “Priorat en persona” al 
primer pis del Sindicat. 

www.prioratenpersona.cat

 Tots els públics

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Centre Quim Soler per la Literatura i el vi
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 



19.30h Inauguració

Pradell 
Plaça de Sant Isidre (Davant del Sindicat)

Quimet Pla i Núria Solina
Absenta
Aquest espectacle vol ser un homenat-
ge a tots els poetes i artistes del sector 
“negre” i anarquista del Modernisme 
català. A la vegada, és un reconeixement 
als autors, malauradament poc valorats en 
ambients acadèmics, pel seu llenguatge 
planer i popular, que tenen la virtut d’arribar 
a l’espectador a cops de geni, sense embuts 
i directes com el xiulet d’una sageta.

Quimet Pla aposta per un espectacle 
vibrant i enèrgic conduït pel seu alter 
ego Valentí Piula i Poc, que interpreta un 
reguitzell de personatges desempolsats de 
l’armari del vodevil, el cabaret i el cafè teatre. 
Tots ells són fills de l’ambient d’efervescència 
i excitació que bullia al mític local barceloní 
Els Quatre Gats en el moment de màxima 
esplendor. L’acompanyament, en el sentit de 
fer-li companyia, va a càrrec de la senyoreta 
Eulàlia Pi i Bord, especialista en efectes 
especials i música de Brams. 

ABSENTA torna a l’EVA al cap de 10 
anys d’haver-hi estat! Volem repetir pel 
bon regust de boca que va deixar-nos 
aleshores i volem compartir-lo amb tots 
vosaltres! Imprescindible!

 Adults 

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Centre Quim Soler per la Literatura i el vi 
Festival EVA

Hi col·labora:
Ajuntament de Pradell

22.15h

Pradell  
Corral nou

Christian Atanasiu
JugLAR con las palabras
Jocs de paraules i gest
Amb Juglar con las palabras en Christian 
ens ofereix un espectacle que recull 
textos d’anteriors creacions, un joc 
teatral poc habitual, despullat i ple 
d’imaginació, malabars amb el llenguatge, 
confrontacions amb la lògica “lògica” 
i amb un humor excèntric, passat de 
voltes i bastant, bastant absurd. Tot això, 
en un corral. No està pas malament, oi? 
Exerciteu la musculatura, que us fareu  
un fart de riure.

Sortida a les 22h de davant del Sindicat. 
Recomanem portar lot i rebequeta.

 Tots els públics

Idioma Gest/balbucejos i castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

05DIVENDRES
DE JULIOL
Hora Espectacle 

19.30h Quimet Pla  
 i Núria Solina 
 Absenta

22.15h Christian Atanasiu 
 JugLAR con las palabras

Divendres 05.07.19



09.06.17 Dissabte 06.07.19

11.30h

Pradell 
Plaça Vellets, escenari Les Roses

Miquel Ukecontes
Els contes puça
Contes que CIRCulen!
Inspirat en el llibre “Contes Puça” de Riki 
Blanco, un reguitzell de personatges molt 
especials, ens endinsarem en un circ ple 
d’històries d’homes bala, funambulistes, 
trapezistes, pallassos i demés personatges 
que viuen sota les carpes, en un món ple 
d’emocions i sentiments. 

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell  
Festival EVA

13.00h

Pradell 
Plaça Castell

La POP,  
Petita Orquestra, 
Peiotaire 
Els Garcia & Cia.  
La família s’amplia 
La segona part de la gran nissaga 
La POP revisita i actualitza peces del 
cançoner popular galacticovalencià (que és 
com dir galaicoportuguès) barrejades amb 
les tonades més jogasseres de la banda de 
la Valldigna (País Valencià) en un espectacle 
per a tots els públics, amb clara vocació 
interactiva i posada en escena teatral. 

 Públic familiar

Idioma Valencià / Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell
Festival EVA

06
Hora Espectacle 

11.30h Miquel Ukecontes 
Els contes puça

13.00h La POP, PETITA OR-
QUESTRA, PEIOTAIRE 
Els Garcia & CIa. La 
família s’amplia

16.45h Alfonso Rodríguez 
Les entranyes de l’EVA

18.00h Maria Casellas 
i Guillem Rodríguez 
Johnny & Vienna

19.30h Martha Escudero, 
Carles Cano 
i Llorenç Giménez i 
Tornaveus 
A tres bandes

22.30h / José Manuel Garzón 
Nacidos culpables

DISSABTE
DE JULIOL



Dissabte 06.07.19

19.30h 

Pradell 
Sortida dels grups dels Bancals  
de Cal Cabré

Martha Escudero,  
Carles Cano,  
Llorenç Giménez  
i Tornaveus
A tres bandes
De casa en casa
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 als Bancals de Cal Cabré 
i d’allà ens dividirem en tres grups, cada 
un dels quals serà orientat per un guia que 
ens portarà a recórrer raconets inesperats. 
Sigueu puntuals. 

Si no, no tindreu temps de veure-ho tot!

 Adults

Idioma Català i castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

Hi col·labora:
Família Sarroca

22.30 - 24.00h

Pradell 
Cova del Rector

José Manuel Garzón
Nacidos culpables
Testimonis vitals de fills de nazis
A Nacidos culpables parlen testimonis reals 
de fills de membres de les SS de l’Alemanya 
nazi que han heretat una culpa que no és 
seva però que els acompanya al llarg de la 
vida i es converteix en una càrrega, tant per  
a ells com per a les seves famílies.

Els testimonis que sentirem són durs, 
sorprenents, esgarrifosos, contradictoris... 
Durant molts anys han viscut darrere d’un 
mur de silenci i amb el pas del temps han 
anat descobrint les mentides que els han 
acompanyat fins a topar amb una dura 
realitat que els havia estat amagada i que 
els col•loca en una recerca constant de la 
seva identitat.

Com podem tractar aquesta generació 
que s’enfronta al despertar de la seva 
consciència? Com a víctimes o com a 
culpables? Després d’escoltar-los, si ho 
teniu clar, preneu la decisió.

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

Sortida 30 minuts abans de cada actuació 
des del Sindicat. 

 Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

16.45h

Pradell 
Chill Out, Sindicat 

Alfonso Rodríguez
Les entranyes de l’EVA
¿La felicidad? El placer, el placer!!
Un home gai que viu en un món bastant 
clàssic i masclista i que treballa d’advocat 
un bon dia decideix trencar amb els 
propis tabús i submergir-se enmig de les 
diferències i propostes LGTBI i acceptar-se 
tal qual és. A partir d’aquesta premissa, 
l’Alfonso fa tres anys que  viatja pel món, 
sobretot a països musulmans (Azerbaidjan, 
Líban, Oman, Bahrain, Kuwait, Jordània...) 
per conèixer homes i tenir relacions amb 
ells, conèixer la diversitat sexual del país i 
gaudir de la seva cultura. 

 Adults

Idioma Castellà

Preu Activitat gratuïta 

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA

18.00h

Pradell 
Bancals de Cal Cabré

Maria Casellas  
i Guillem Rodríguez
Johnny & Vienna
Un cabaret poètic  
i evocador del Far West
En Johnny avança pel paisatge rocós fins 
arribar al saloon d’una dona anomenada 
Vienna. Aquest saloon estrany i solitari 
només porta cap a un lloc: cap al passat. 
Un passat amarg (somiat?) amarat de 
la melancolia dels mites. Enrere han 
quedat els Colt i els Winchester; l’única 
arma possible és una simple guitarra. La 
guitarra d’en Johnny, d’en Johnny Guitar, 
aquell que ens cantava Peggy Lee al 
western romàntic de Nicholas Ray. Qui 
no hagi vist Johnny Guitar encara no ha 
començat a viure, si acceptem la màxima 
que el cinema és més gran que la vida. I 
també que el western és el més gran dels 
gèneres, l’únic a atrevir-se a deixar-nos 
una certesa indiscutible: que mai no 
hauríem d’haver abandonat el Mississippí. 

Direcció: Llàtzer García

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA

 Dissabte 06.07.19



11.00h

Pradell 
Plaça de l’Església

Fòrum Obert
Tu mateix!
Si tens vergonya, agafa-la, guarda-te-la 
a la butxaca, estomaca-la fins deixar-la 
ben estabornida i decideix-te finalment  
a mostrar-nos les teves habilitats 
lectores i recitatives a l’apartat de l’Eva 
Fòrum Obert. Ens anirà bé qualsevol 
text que tingui gràcia, continguts o sigui 
meravellosament meravellós. Tens carta 
blanca i màxim 5 minuts per llegir-lo. 

T’hi apuntem?

 Tots els públics

Idioma Qualsevol

Preu Activitat gratuïta

Inscripcions a pradell@enveualta.com

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

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

13.00h

Pradell 
Plaça Castell

Aires de rumba
Vermut rumbero
Com que no totes les històries són 
narrades, deixeu-vos  portar per aquest 
ritme originari de la comunitat gitana 
que omple sempre d’ambient festiu els 
nostres envelats i calceu-vos bé perquè us 
esperem per ballar i gaudir d’un concert 
de  Rumba catalana amb un repertori de 
totes les èpoques; des dels garrotins de 
Lleida o Los Amaya passant pel rei Peret o  
Gipsy Kings . Aires de Rumba us arribarà 
al cor i als peus amb una proposta  que va 
des dels orígens de la rumba catalana fins 
als grups més actuals: La Troba Kung-Fú, 
Sabor de Gràcia o els Ai Ai Ai.
Antoni Carbonell “Sicus”, David 
Torras “Barretina” i Ruben Carmona 
Hernández.

 Tots els públics

Idioma Català 

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

07
Hora Espectacle 

11.00h Fòrum Obert 
Tu mateix!

13.00h Aires de rumba 
Vermut rumbero

18.00h  Agnés Agboton  
i Musbaba Traoré 
Adjru uai.... o quan els 
contes passen!

19.30h Roger Mas 
CONCERT. Cloenda

DIUMENGE
DE JULIOL

Diumenge 07.07.19



18.00h 

Pradell 
Plaça Castell

Agnès Agboton i 
Musbaba Traoré
Adjru uai.... o quan els 
contes passen!
És sota l’ombra d’un arbre que es 
reconeixen les seves fulles
L’explicació de les coses que ens envolten 
és una constant a la cultura africana: cau 
una estrella i passa un conte, bufa el vent 
i passa un conte, rugeix un lleó i passa 
un conte... passen les coses i just darrere, 
arriba i passa un conte! 

S’ha de conviure amb un ésser humà, 
home o dona, per tal de conèixer la seva 
manera de viure, els seus costums i la seva 
cultura.

 Tots els públics

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA 

19.30h Espectacle de Cloenda

Pradell 
Plaça Vellets, escenari Les Roses

Roger Mas
CONCERT. Cloenda
El cantautor solsoní es caracteritza per 
un univers poètic ben propi i per l’especial 
respecte cap a l’obra de grans creadors 
de diferents èpoques. És per això que en 
aquest concert ens oferirà un recull de les 
seves cançons més emblemàtiques junt 
amb poemes cantats o bé recitats, inclosos 
al seu últim disc, Parnàs, i d’autors com Jacint 
Verdaguer, Goethe, Torquato Tasso i 
Amadeu Vidal i Bonafont, entre d’altres.

Una proposta on la veu potent i clara i 
l’especial forma d’expressar-se i musicar 
són les eines primeres per arribar al públic, 
que cançó a cançó entra al seu univers... 
el de tots.

 Adults

Idioma Català

Preu Activitat gratuïta

Ho organitza
Ajuntament de Pradell 
Festival EVA

Diumenge 07.07.19 Graella

P Hora Lloc Artistes Espectacle P 

Divendres 5 de juliol

 19.30h Plaça de Sant Isidre Quimet Pla i Núria Solina Absenta 

 22.15h Corral nou Christian Atanasiu JugLAR con las palabras 

Dissabte 6 de juliol

 11.30h Plaça Vellets,  Miquel Ukecontes Els contes puça 
  escenari les Roses 

 13.00h Plaça Castell La POP, Petita Orquestra, Els Garcia & Cia. La família  
   Peiotaire s’amplia 
 

 16.45h Chill Out, Sindicat  Alfonso Rodríguez Les entranyes de l’EVA 

 18.00h Bancals de Cal Cabré Maria Casellas Johnny & Vienna 
   i Guillem Rodríguez  
 

 19.30h  Martha Escudero A tres bandes 
   Carles Cano  
   i Llorenç Giménez i Tornaveus  
 

 22.30h Cova del Rector José Manuel Garzón Nacidos culpables  
 24.00h    
 

Diumenge 7 de juliol

 11.00h Plaça de l’Església Fòrum obert Tu mateix! 

 13.00h Plaça Castell  Aires de rumba Vermut rumbero 

 18.00h Plaça Castell Agnès Agboton Adjru uai.... o quan els contes  
   i Musbaba Traoré passen! 
 

 19.30h Plaça Vellets,  Roger Mas CONCERT. Cloenda 
  escenari les Roses 

P = Públic Públic Familiar Tots els públics Adults



La Font
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El Cafè 
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Sarroca

Cap 
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Escenari  
Les Roses

Plaça dels Vellets

Escoles

Piscina

El Cafè La Societat 
Restaurant

Lloc de trobada per anar  
a la Cova del Rector

Actuacions
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Plànol

A la família Sarroca i a tots els incombustibles de l’EVA Pradell que han treballat abans, 
durant i després del festival. 

Hi col·laboren

Agraïments

Mitjans



Consell Comarcal del  
Priorat

Organitza

www.pradelldelateixeta.cat 

 
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

Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral


