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Benvolguts, 
 
Estem en obres. Cal maquinària pesant per seguir 
treballant, buscant i fent sortir, d’allà on sigui, el 
màxim de qualitat cultural i propostes de proximitat 
per poder-vos-les oferir any rere any. Ens hem adonat 
que la nostra és feina agraïda i desitjada, però també 
tenim la certesa que requerim un bon motor i una 
bona pala per no defallir i arribar al més profund o, 
si més no, per poder excavar i després, màquines a 
banda, treballar amb un pinzellet per polir els detalls 
que existeixen en tota bona feina. Posem les mans 
a la terra i intentem trobar-hi el millor producte 
possible, amb amabilitat i paciència: delicadesa  
i tecnologia poden anar de bracet i allò de sempre  
i allò contemporani, també. A l’EVA som maquinària 
pesant, sí: per potència, per perseverança i volum  
de Festival, però també per actitud i força.  
La nostra voluntat és ferma i malgrat el preu actual 
dels carburants, natros anem tranquils perquè refiem 
que valtros, en ser-hi, ens serviu la gasolina.

 
Jordina Biosca
Directora del festival

TOTS ELS ACTES SERÀN GRATUÏTS, 
SENSE LÍMIT D’AFORAMENT NI 
RESERVA PRÈVIA.



Els telèfons de l’EVA 
Despenja’m 

Manllevant la idea del mític llibre de Gianni Rodari, 
Contes per telèfon, enguany des del Festival us 
proposem una experiència intensa i amb necessitat 
d’orelles àvides de contes. Una instal·lació de telèfons 
on el públic assistent tan sols haurà de despenjar 
i posar l’orella a l’auricular per tenir, a títol personal 
i intransferible, una bona història o una bona cançó 
vinculades als espectacles EVA22. 

De l’1 al 3 de juliol

Horari Tot el dia

Centre de Lectura Xavier Amorós. Carrer de Dalt 19.

 Tots els públics

Idioma Català, castellà, gallec, valencià

Tipus Instal·lació i narrativa

Ho organitza
Ajuntament de Pradell, Festival Eva

Agraïments 
Us agraïm a vosaltres, el públic,  
la vostra fidelitat infinita

Contacte direcció
Jordina Biosca
jordinabiosca@gmail.com

Festival EVA, En Veu Alta
Associació Artística Triskel.
Passeig Rafael Soler, 1
08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 660 68 73 25 // eva@enveualta.com

Facebook - Twitter - Instagram
@Evafestival #Evafestival
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19.30h Espectacle inaugural

Plaça Sant Isidre

Oriol Sauleda  
i Xavier Vallverdú
Projecte infinit
“La paraula s’agafa amb la música i la 
música es perd dins les paraules. Tot el 
que has somiat és tan real com que la 
realitat és tota un somni.

Efímers, Oriol Sauleda i Xavier Vallverdú 
ens transporten per un camí totalment 
improvisat envers les interminables 
possibilitats del llenguatge poètic de les 
paraules i la música.”

 Adults

Idioma Català

Tipus Concert

Origen Catalunya

Ho organitza
Centre Quim Soler la literatura i el vi, 
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

22:30 hores

Corral Nou

Celso Fernández 
Sanmartín
Contar
Mi devoción son las personas mayores, 
culturalmente forjadas en la oralidad. 
Entre ellas hay muchas que son 
contadoras intuitivas e inteligentes y 
atentísimas a todo. Devoción por el vivo 
interés que ponen en las historias, en los 
cuentos y en las memorias que cuentan. 
Devoción porque saben “elaborar un 
momento”: a partir de un bocado de 
tiempo que se preste (hoy por hoy, los 
bocados de tiempo, los momentos que se 
prestaban a contar, perdieron bastantes 
de sus “espacios naturales”: en el día a día, 
en fechas señaladas, en épocas del año, en 
sitios y lugares... Tenemos otros enredos 
en su lugar, otra medida del tiempo. 
Nos fuimos dejando de esa “costumbre 
natural”. De ese hablar presencial, 
contando bien contado y por contar). 

 Adults

Idioma Gallec i castellà

Tipus Narració

Origen Galícia

Durada 70 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

1DIVENDRES
DE JULIOL
Hora Espectacle 

19.30h Oriol Sauleda  
i Xavier Vallverdú

 Projecte infinit

22.30h Celso Fernández 
Sanmartín

 Contar

Divendres 1



13.00h

Plaça del Castell

Oiné Ensemble
Figliole e Serpenti
Actualment, presentant el seu concert-
espectacle Figliole e Serpenti, un 
homenatge a la figura de la dona de la 
cultura popular del sud d’Itàlia. Durant 
l’espectacle s’interactua amb el públic 
explicant les llegendes, contes i històries 
que hi ha darrere de cada cançó. El 
repertori és en el dialecte original de les 
regions de la Itàlia Meridional.

 Adults

Idioma Italià, català i castellà

Tipus Concert

Origen Catalunya i Itàlia

Durada 70 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell  i Festival EVA

17:30h

Plaça del Castell

Joan-Lluís Lluís     
Junil a les terres dels 
bàrbars
Serà un plaer, saber més de Junil i d’en 
Joan-Lluís Lluís parlant-ne. I del llibre 
que ha escrit (ell) i que ella protagonitza. 
Parlarem del viatge cap a Ovidi a través 
de les terres de l’imperi romà, del camí 
i de què vol dir i representa: d’aturar-se 
i explicar-se les coses i conèixer-se. El 
llibre comença com una rondalla, diu 
la contraportada: “Una vegada hi havia 
un home que menyspreava la seva 
filla.” Natros el llegirem i l’escoltarem, el 
llibre. Perquè algú en llegirà fragments. 
I coneixerem aquesta filla. I escoltarem 
l’escriptor, que per alguna cosa hem volgut 
que vingui.

Novel·la guanyadora del Premi Òmnium a 
la Millor Novel·la de l’Any 2021.                  

 Adults

Idioma  Català

Tipus

Origen Perpinyà

Durada  75 minuts

Ho organitza
Òmnium Priorat, Festival Eva  
i Ajuntament de Pradell 

11.30h

Plaça dels Vellets

Lídia Clua 
L’avi feréstec
El meu avi era un home de muntanya, 
es passava el dia al bosc fent escombres 
de bruc i carbonet, es coneixia tots els 
racons del Montseny i les seves històries... 
Històries que li havia d’espigolar perquè 
era un home de poques paraules, però ara 
les tinc totes i us les he portades aquí.

 Públic familiar

Idioma Català

Tipus Narració

Origen Catalunya

Durada 50 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

2DISSABTE
DE JULIOL
Hora Espectacle 

11.30h Lídia Clua 
 L’avi feréstec

13.00h Oiné Ensemble
 Figliole e serpenti

17:30h Joan-Lluís Lluís
 Junil a les terres dels 

bàrbars

19.30h Grup Lai
 El Petit Príncep, d’Antoine 

de Saint-Exupéry

23.00h Pablo Albo 
 Pálpito

Dissabte 2



19.30h

Bancals de Cal Cabré

Grup Lai
El Petit Príncep, d’Antoine 
de Saint-Exupéry
Lectura dramatitzada del clàssic de Saint-
Exupéry amb Baltasar Fonts al text i les 
sonoritats musicals de Perepau Ximenis a 
l’acordió i Sara Parés a les flautes dolces. 
Per seure, escoltar i gaudir. 

 Adult

Idioma Català

Tipus Narració i música

Origen Catalunya

Durada 60 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

23.00h

Bancals de Cal Cabré

Pablo Albo 
Pálpito
Un encuentro fortuito en un tren. Una 
extraña confesión. El olor de la canela.  
El amor o la casualidad llevarán al 
encuentro de los cuerpos, a la ebullición de 
los flujos, el roce de las pieles y… bueno, a 
todo lo demás. Vamos a entrar en zona de 
turbulencias. Por favor, desabróchense los 
cinturones. Pero absténganse despedidas 
de soltero. Que esto va a ser una 
experiencia literaria. Oral, pero literaria.

 Adult

Idioma Castellà

Tipus Narració

Origen Alacant

Durada 60 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

3DIUMENGE
DE JULIOL
Hora Espectacle 

11.00h Toni Orensanz
 Com vas perdre el braç, 

Balchowsky?

13.00h Primera Cita
 Primera Cita amb L’EVA!

18.00h Mon Mas 
 Fosca

19.30h Joan Vázquez
 Paquito forever  

(el musical)

Dissabte 2



18.00h

Plaça del Castell

Mon Mas 
Fosca
Un camí boscós, un udol sobtat, l’ensurt de 
trobar una molleta de pa.

Dins la fosca una nit, la lluna es va 
adormir. El mar li va fa de coixí, la bressa i 
la torna nova.

 Públic familiar

Idioma Català

Tipus Narració

Durada 50 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

19.30h

Plaça dels Vellets

Joan Vázquez
Paquito forever (el 
musical)
Hi ha estrelles que brillen amb llum pròpia, 
hi ha estrelles fugaces, però també hi 
ha estrelles –com a les que cantava Lee 
Marvin– que són “Wandering Stars”, i que 
per aquesta inquietud de vagar d’un lloc a 
l’altre, podria semblar que la seva estela és 
menys brillant.

Paco Alonso va ser una d’elles, va viatjar 
per tot el món i va treballar amb els millors, 
perquè ell també ho era. I així va fer més 
carrera a l’estranger que a casa nostra; 
però per atzars de la vida, la fortuna va fer 
que es presentés al càsting de Flor de nit 
de Dagoll Dagom per fer de Paquito, el seu 
alter ego escènic. Vint-i-tants anys més 
tard Paquito ha tornat als escenaris amb 
una nova pell i una nova veu per recuperar 
la vida i històries d’aquesta estrella 
nascuda al Paral·lel, que encara brilla, per 
donar ales a aquesta nova “Wandering 
Star” que és Joan Vázquez.

 Adults

Idioma Castellà

Tipus Teatre musical

Origen Catalunya

Durada 80 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

11.00h

Plaça de l’Església

Toni Orensanz
Com vas perdre el braç, 
Balchowsky?
En Toni ja el coneixeu. El darrer llibre que 
ha escrit, per si un cas no, a l’EVA tindreu 
l’oportunitat de fer-ho. Conèixer el llibre i 
el seu protagonista i de retruc, i com a pal 
de paller, tot el treball d’investigació que 
ha fet el Toni per arribar a les 439 pàgines 
per recrear-hi tot un univers i una època al 
seu interior. Descabdellarem no només el 
personatge, sinó també el com, el què i el 
per què. I escoltarem música i riurem i ens 
ho passarem la mar de bé. Perquè això era 
el que perseguia en Balchowsky: un món 
amable ple de bona gent, molta música, 
molt d’art i bones gresques. I natros no li 
pensem pas fer un lleig. 

Xerrada, lectures i audicions al voltant 
del llibre amb en Toni Orensanz i Jordina 
Biosca.

 Adults

Idioma Català

Tipus Xerrada

Origen Catalunya

Durada 60 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

13.00h

Plaça del Castell

Primera Cita
Primera Cita amb L’EVA!
Primera Cita neix el 2019, primer sota 
el nom de Fauna, amb la finalitat de 
llançar un single anomenat “Veranear”. 
Després d’això, el grup s’ha anat fent 
gran fins a arribar als 8 components que 
el formen actualment, tots joves músics 
de Falset. Després de trepitjar diferents 
escenaris del país, decideixen gravar el 
seu primer treball d’estudi, un àlbum 
que va veure la llum el 2021 sota el nom 
de “Salvatge”, produït, gravat, mesclat 
i masteritzat a La Atlantida Estudio de 
Barcelona pel productor i enginyer Mario 
Patinyo i editat per U98 Music. Això els ha 
permès definir 100% la identitat del grup, 
que gira al voltant del pop català, però 
amb diferents influències estilístiques com 
l’Ska, la rumba, l’electrònica, les balades... 
Així com lingüístiques, ja que tot i essent 
el català la llengua principal, interpreten 
temes en anglès, castellà, gallec... Per 
completar el repertori, acompanyen els 
temes propis amb versions de temes 
coneguts per tothom, això sí, sempre 
donant-los el seu toc personal.

 Adults

Idioma Català

Tipus Concert

Origen Catalunya

Durada 60 minuts

Ho organitza
Ajuntament de Pradell i Festival EVA

Diumenge 3 Diumenge 3



09.06.17

Eva 2022

De l’1 al 3 de juliol
Tot el dia Centre de Lectura  

Xavier Amorós
Els telèfons de l’Eva. 
Despenja’m

Divendres 1 de juliol
19.30h Plaça Sant Isidre Oriol Sauleda  

i Xavier Vallverdú
Projecte infinit. 
Espectacle inaugural

22.30h Corral Nou Celso Fernández  
Sanmartín

Contar

Dissabte 2 de juliol
11.30h Plaça dels Vellets Lídia Clua L’avi feréstec

13.00h Plaça del Castell Oiné Ensemble Figliole e Serpenti

17:30h Plaça del Castell Joan-Lluís Lluís Junil a les terres dels bàrbars

19.30h Bancals de Cal Cabré Grup Lai El Petit Príncep, d’Antoine de 
Saint-Exupéry

23.00h Bancals de Cal Cabré Pablo Albo Pálpito

Diumenge 3 de juliol
11.00h Plaça de l’Església Toni Orensanz Com vas perdre el braç, 

Balchowsky?

13.00h Plaça del Castell Primera Cita Primera Cita amb L’EVA!

18.00h Plaça del Castell Mon Mas Fosca

19.30h Plaça dels Vellets Joan Vázquez Paquito forever (el musical)

Graella

P Hora Lloc Artistes  Espectacle P

P = Públic     Adults      Públic Familiar     Tots els públics



HO ORGANITZA

www.pradelldelateixeta.cat

Associació Artística Triskel
Pg. Rafael Soler, 17

08720 Vilafranca del Penedès 
+34 660 687 325
eva@enveualta.co

AMB EL SUPORT DE

 
 

MITJANS

Festival En Veu Alta
Narració i tradició oral


