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Benvinguts i ben tornats! Us fem a mans el programa de la 12a edició 
de l’EVA PENEDÈS i com sempre en aquest petit pròleg d’inici, us 
posem en antecedents d’allò que hem anat barrinant i que ens ha 
fet despotricar, enorgullir-nos o fer-nos qüestionar (o reconfirmar) 
estructures durant aquests darrers 12 mesos. El tema és el següent: 
hi tornem a ser, ens hi hem tornat a posar i ho hem tornat a gestar. 
Ara bé, hi ha coses que enguany ens han estat a punt de fer saltar 
els ploms i encrespar els cabells per terribles i, cal dir-ho, perilloses. 
Resulta que ens hem trobat que cercant suports i finançaments per als 
festivals EVA Pradell, EVA Penedès i EVA Gurb, se’ns ha dit que això 
que fèiem nosaltres no era important i no interessava a ningú i que, 
per tant, pel fet de no sobrepassar els milions d’usuaris de festival que 
suposadament queden establerts segons no se sap quins paràmetres 
que es veu que defineixen la qualitat de les coses, en ser un promig 
anual d’entre 2.500 o 3 mil i tants o 4 mil usuaris, no entràvem dins 
l’ordre de les coses ni necessàries ni importants (tingueu en compte 
que si vosaltres ara llegiu això amb la intenció de poder venir al 
festival, esteu dins la llista del les coses de no valor i no importants, 
segons alguns. Oco, que dirien els de Lo Delta!). Sembla ser que, si 
no és que potser mai no n’ha marxat, la barbàrie ha tornat al nostre 
país! Que per cert, comparat amb els milions de parlants no catalans 
de la resta del món, tampoc no deu ser ni interessant ni necessari 
quan som quatre de comptats, en proporció a la població mundial, 
els que parlem català. En fi… Es veu que nois, noies, atenció, allò 
que és minoritari no té, per definició i segons alguns, ni qualitat, ni 
raó de ser, ni pertany a cap àmbit que es pugui considerar necessari. 
Com sempre, però, hem superat aquests criteris que no compartim 
i aquí tornem a ser, amb la complicitat dels qui sí que creieu que això 
és important i val la pena, siguem els que siguem. Moltes gràcies als 
qui un any més hi sou, als qui us incorporeu i fins i tot als qui des 
del coneixement i criteri, pugueu decidir que això no us interessa 
però que cal que se segueixi fent per donar suport a la varietat i no 
deixar que ens convertim, tots plegats, en clons els uns dels altres.  
I per dir-ho igual, però d’una manera més bonica (i contundent) aquí 
teniu un preciós poema de Martin Niemölller ben representatiu 
d’aquest assumpte. “Primer van agafar els comunistes, però jo no vaig 
dir res perquè no era comunista. Després es van endur els jueus, i jo no 
vaig dir res perquè no era jueu. Després van venir a buscar els obrers, 
no vaig dir res, perquè jo no era obrer ni sindicalista. Més tard es van 
ficar amb els catòlics, i no vaig dir res perquè jo era protestant. I quan, 
finalment, em van agafar a mi, ja no quedava ningú per protestar.”

Benvinguts a l’Eva 2016!

Jordina Biosca
Directora de l’eva

-- entrades --

Compra d’entrades a les mateixes taquilles a partir  
de mitja hora abans de cada actuació.  

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

entrades amb descompte. 

-- segueix-nos -- 

Us convidem a seguir o a recomanar les xarxes socials  
del festival eva 2016

--
   facebook.com/evafestival
    twitter.com/evafestival

 @EvaFestival #EvaFestival
--

www.enveualta.com 
www.eva354.com



-- inauguració --

21.00h
-- lloc -- 

Plaça de l’Ajuntament, 
Sant Sadurní d’Anoia

-- integrants -- 
Jordi Campos,  

tible, barítona i saxo.  
Alfons Rojo, guitarra.  

Toni Rocosa,  
tenora, clarinet 
Pep Moliné,  

fiscorn i trombó.  
Pere Olivé, percussions.  

Joan Moliner,  
flabiol i tamborí.  

Ivó Oller, trompeta 
Xarli Olivé, bateria 

Heura Gaya, veu 
Marcel Casellas,  

contrabaix,  
pandero i direcció

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Adult

Inauguració de luxe a l’EVA 2016 amb la CCSE presentant 
el seu darrer Cd l’Aloja!

“M’exalta el nou i m’enamora el vell”. Amb aquestes 
paraules de J. V. Foix, que l’han acompanyat al llarg de la 
seva trajectòria, la formació encapçalada per Marcel Casellas 
ofereix la versió més versàtil dels seus components: el vents 
de la cobla mesclats amb percussions ètniques, guitarra i veu 
ofereixen uns plats d’ineludible mediterraneïtat, amb força i 
arrelament a la terra. Cadascun dels músics, tots ells destacats 
intèrprets del país, posen al servei tant dels amants de l’arrel 
fusió i el word music com del sardanisme una proposta arris-
cada i atractiva del tot versàtil.

Com ja sol ser usual en la trajectòria de Marcel Casellas, 
la CCSE combina la fidelitat amb la tradició i tractaments de 
rabiosa actualitat. Una cobla poc ortodoxa o una formació 
molt coblística: mireu-vos-ho com vulgueu. En aquest tercer 
treball, els ritmes de la terra són el plat principal: sardana, 
jota, ball pla i rebatuts coixos conviuen amb la rumba, el 
fandango i les seguidilles. Tots convidats: com més serem 
més la ballarem!

Cobla Catalana  
dels Sons Essencials (CCSE)
L’Aloja

10
-- divendres --

juny

Activitat 
gratuïta

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

-- hi col·labora --
Pastisseria Carafí

ESPECTACLE
INAUGURAL10

“Mestre Ramon i la màquina de pensar” 
és una bona dosi de sentit de l’humor 
i poesia al voltant d’aquell qui fou 
viatger, aventurer, pensador, cavaller 
arrauxat i tantes altres coses al llarg de 
la seva vida: Ramon Llull. Mitjançant 
objectes, dibuixos i en Bernat, que serà qui 
ens explicarà la història, ens acostarem a 
la genialitat creativa d’aquest personatge 
nascut ara fa 700 anys i que encara, 
a hores d’ara, resulta tan atractiu i 
estimulant de poder conèixer.

-- 
Espectacle adherit a la celebració  
del 700 aniversari de la mort  

de Ramon Llull

-- divendres--

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

c/ Raval cantonada  
c/ Josep Rovira,  

Sant Sadurní d’Anoia

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Familiar

juny

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

familiar

Activitat 
gratuïta

Bernat Soler 
Mestre Ramon i la 
màquina de pensar



 
 
Dalí M. Blanch
El todo morido

10
Si no heu vist mai titelles de pa, paper i sucre, aquesta és la 
vostra oportunitat. I ho fareu mentre escolteu les aventures 
d’algú que empès pel desig de saber i obtenir respostes, 
pregunta i pregunta fins a arribar a contactar amb personat-
ges bastant poc habituals de trobar. Una història d’amistat, 
d’amor i ganes de saber!

-- divendres--

--hora --

23.00h
-- lloc -- 

Cementiri Municipal 
Passeig de Can Codorniu, 

Sant Sadurní d’Anoia

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Tots els públics 

Recomanada  
a partir de 7 anys

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

juny

Activitat 
gratuïta

Per tercer any seguit i dins el marc del Festival Eva, el pro-
jecte de voluntariat lector EVA354 torna a proposar de fer, 
altre cop, un curs de lectures en veu alta. Per aprendre i 
millorar la lectura mentre ens sentim i ens escolten. Per 
arribar al cor i al ventre dels qui ens fan de públic. I per 
dir les coses no com ens imaginem que haurien de ser, 
sinó com ens convencem que volem que puguin sonar. 

--
Inscripcions limitades

--
Inscripcions

lectures@enveualta.com  
i al tel. 650 473 639

-- hora --

de 
10.00h 

a 14.00h
-- lloc -- 

Centre Cívic La Xarxa, 
Av. de la Carrerada 31-33, 

Moja

-- preu -- 
15 euros 

Públic general 
-- 

12 euros 
Amics de La Cisterna 

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Joves i adults  

(a partir de 14 anys)

 
 
Mia Esteve
Curs de Lectures En Veu Alta

11
-- dissabte --

juny

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

eva354



Què és l’EVA354? Fa gairebé dos anys que l’EVA354, servei de 
voluntariat lector, llegeix per diferents municipis del Penedès.

Aquest 2016 l’EVA354 esdevé realitat consolidada i per això volem 
donar-li encara més força, més qualitat i alhora, acostar-lo més als 
dos públics que més ens interessen: els nostres potencials voluntaris 
lectors i els nostres potencials usuaris receptors-escoltadors. Els 
uns per acompanyar, mostrar i compartir la paraula i els textos que 
l’acompanyen i els altres per acompanyar els qui vénen, aportar-
los el seu entusiasme i compartir i comentar moments i lectures 
tot plegats. 

Així doncs, volem acostar-vos a l’EVA354 i durant els dies que 
dura el festival EVA, fer-ho a través de les lectures obertes al Fòrum 
Obert -a Sant Sadurní-, amb cursos de formació de lectures en 
veu alta, espectacles professionals de lectures i les “llegides” que 
els grups de voluntaris de l’EVA354 (i vosaltres, si us hi voleu 
apuntar) fan arreu del Penedès en diferents espais. Durant els dies 
del Festival, totes les lectures seran obertes per tal que els qui ho 
desitgeu, pugueu llegir o escoltar allà on es facin propostes lectores.  

I aquest 2016… l’EVA i l’EVA354 s’adhereixen a la commemoració 
de l’any Llull i el centenari del naixement de Roald Dahl.

--
Us hi esperem!

--
Més informació  

lectures@enveualta.com

eva354



l’eva 354  
i el fòrum obert 
Tu mateix!

11
Prenem i repensem l’espai públic per fer una sessió de 
lectures obertes, on les ganes de dir-hi cadascú la seva i 
de posar-se davant dels altres per llegir, cantar, explicar, 
o narrar siguin les protagonistes. El Fòrum obert t’ofereix 
micròfon, escenari i públic. I tu, tinguis l’edat que tinguis 
i siguis d’on siguis, tindràs un màxim de 5 minuts per 
mostrar-nos el teu art.

--

Voleu venir a llegir?
--

Inscripcions i informació 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 473 639

-- dissabte --

juny

Activitat 
gratuïta

eva354

-- hora --

12.00h
-- lloc -- 

Pati de Cal Calixtus 
c/ Diputació, 26,  

Sant Sadurní d’Anoia

-- idioma -- 
Qualsevol 

-- públic -- 
Tots els públics

-- organitzen --
Ajuntament de Sant Sadurní, EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Cal Calixtus

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

-- hi col·laboren --
Caves Gramona i Cal Calixtus

eva354

Us presentem un clàssic de l’EVA, l’A tres bandes, un 
espectacle que consisteix en què us dividiu tots els 
assistents en tres grups i guiats pel vostre Adalid, us deixeu 
portar cada 20 minuts fins a un raconet diferent de Sant 
Sadurní per poder escoltar una veu narrativa diferent a 
cada un dels espais: la Mònica Torra amb l’Espatlla de xai, 
el Pablo Albo amb Cuentos Poco Edificantes, i el Teatro de 
los Sentidos amb Renèixer.

11
-- dissabte --

juny

 
Mònica Torra, Pablo Albo  
i Teatro de los Sentidos
A tres bandes

-- hora --

de 
17.30h 

a 19.00h
-- lloc -- 

Sortida dels grups  
al pati de La Fassina,  

c/ Hospital, 23,  
Sant Sadurní d’Anoia

-- idioma -- 
Català i castellà

-- públic -- 
Adult

Activitat 
gratuïta



Us proposem endinsar-nos, sense manies i amb molt 
de respecte i ganes, a un espai increïblement escènic i 
engrescador: el cementiri de Sant Sadurní. L’omplirem, 
durant dues hores, de petits espectacles tant delicats com 
provocadors per tal que entre l’elegància de la pedra, de la 
música, dels xiprers apuntant al cel i les paraules que us 
hauran de transportar, passeu una nit infinitament viva 
i plena de sensacions. Sigueu puntuals que tot s’ho val.

--
Apertura del cementiri 21.15h 

Copa de cava i concert de benvinguda 21.45h 
Inici espectacles 22.00h

--
Podeu descarregar-vos el mapa del cementiri  

i veure els punts d’actuació a www.enveualta.com

-- hora --

de
21.15h

a 24.00h
-- lloc -- 

Cementiri Municipal 
Passeig de Can Codorniu, 

Sant Sadurní d’Anoia 

-- artistes -- 
Anna Subirana,  

(cantant i improvisadora)  
Pablo Albo, Mònica 

Torra i Arnau  
Vilardebò (narradors) 
The Escarteen Sisters 

(música) i instal·lacions 
d’Alonso Castellanos i 
Manel Atserà (artistes)

-- idioma -- 
Català i castellà

-- públic -- 
Adults

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

-- hi col·labora --
Pastisseria Carafí 

11
-- dissabte --

juny

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

Activitat 
gratuïta

www.viverstorrents.com 
T.93 890 36 77

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.

Vivers Torrents dóna suport  
al Festival EVA 2016

Ctra. Sant Martí Sarroca Km 2 BP-2121, Pacs del Penedès  (Al costat de les Bodegues Torres)
Obert de dilluns a diumenge. Diumenges i festius de 9h a 13h.(consultar horaris a la web)



-- organitzen --
Matinals de Dibuix Domèstic i Festival EVA.

-- hi col·labora --
Masia Restaurant Cal Joanet

Vols saber un secret? Acosta l’orella i escolta el que et diré: 
aquí a la vora hi neixen unes plantes a partir de paraules-
llavor, que en créixer es fan plantes encantades. Sí, sí…! 
Només es fan grans si se les rega amb aigua de colors i 
se’ls xiuxiueja secrets a cau d’orella. Grans i petits esteu 
convidats a plantar secrets i fer créixer unes plantes úni-
ques al món: les que creixen gràcies a les paraules. Però… 
shhhhh…, Us ho diem en veu baixa, que és un secret! 
La proposta té com a objectiu la confecció d’un objecte 
molt senzill, el xiuxiuejador, eina que ens permet dir-nos 
coses a cau d’orella, posant en joc una actitud d’escolta i 
de complicitat.

--
Activitat per a públic infantil (de 5 a 8 anys)  

i acompanyants, per tal d’aproximar la paraula  
a través de la creació i el joc.

--
Aforament limitat

--
Reserves

matinalsdedibuix@gmail.com

-- hora --

12.00h
-- lloc -- 

Masia Restaurant  
Cal Joanet,  

c/ Comerç 25,  
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
7 euros 

Públic general 
-- 

5 euros 
Amics de La Cisterna 

(cal acreditar-se amb el 
carnet) 

-- 
Si veniu en format fami-

liar (2 adults + infant) 
15 euros

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
Matinals de dibuix domèstic
En veu baixa

12
-- diumenge --

juny

12
Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar 
amb les paraules, amb els colors,  
les olors, els misteris… Un carro carregat 
de contes acaba d’arribar a Sant 
Sadurní, un carro on hi viureu tot allò 
que sempre heu somiat! Us atreviu  
a entrar-hi? Un escenari inigualable  
que ens transportarà al passat i ens 
permetrà viure històries màgiques i 
sorprenents. Personatges emblemàtics  
de les nostres terres i de més enllà.

-- 
Reserves:  

carrodecontes@gmail.com 

-- diumenge --

-- hora --

Matí 
de 11.00h
a 13.30h  
Tarda 

de 17.30h  
a 19.30h  

Passis cada 30 minuts. 
De 15 minuts de 

durada.  
Aforament limitat  

per passi.

-- lloc -- 
Plaça Ajuntament,  
Sant Sadurní d’Anoia

-- preu -- 
2 euros

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

juny

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

familiar

 
Diana Kerbelis  
Carro de contes 



Les tres dones que protagonitzarem aquest espectacle ho 
fem per diverses raons: la primera perquè ens estimà-
vem la Mercè, la nostra Gost de l’ànima i de les llums i 
les ombres. I després d’aquesta primera i absoluta raó, 
cal afegir que també ho fem perquè ens ve de gust, per-
què encara la portem a la memòria i perquè ho volem fer 
des del que nosaltres sabem fer (cantar, il·luminar, nar-
rar). Serà un espectacle per a ella i per compatir-lo amb 
tots els qui vulgueu pensar-la, recordar-la i sentir-la un 
cop més. Amb passis de 15 minutets i en grups petits, 
com ella va fer amb el seu Sota Mínims. Volem fer-li un 
homenatge i per fer-ho, hem triat un text del seu gust i 
del seu estil. Esperem que a vosaltres també us agradi.  

--

Reserves
annacp@enveualta.com  

o al whatsApp 650 264 226

 
CA LA GOST, Anna Subirana, 
Sylvia Kuchinow i Jordina Biosca
No se sap mai

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

-- hi col·labora --
Caves Jaume Giró i Giró

-- organitzen --
Ajuntament de Sant Sadurní, Eva354 i Festival EVA

12
-- diumenge --

juny

-- hora --

16.30h 
17.00h 
17.30h 
18.00h 
18.30h 
19.00h
Passis de 15 minuts  

de durada. 

Aforament  
limitat per passi  
de 15 persones.

-- lloc -- 
Caves Jaume  
Giró i Giró,  

c/ Montaner i Oller 5,  
Sant Sadurní d’Anoia

-- preu -- 
5 euros 

Públic general 
-- 

3 euros 
Amics de La Cisterna 

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

12
“Ausencias”, del llibre Con Agatha en Estambul, de Cristina 
Fernández Cubas, és la història d’una oportunitat perduda, 
d’una dona que de sobte se n’adona que no sap qui és i que, 
per tant, ha de tornar a reconstruir-se, a trobar la pròpia 
identitat i fer-ho a través dels petits objectes que duu al 
damunt i de les preguntes que li generen.

-- diumenge --

-- hora --

20.00h
-- lloc -- 

Capella de l’Índex,  
c/ Pompeu Fabra 35, 

Sant Sadurní d’Anoia

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Adult i joves

 
 
Anna Güell i Daniela Feixas
Ausencias  

juny

eva354

Activitat 
gratuïta



13
Hi ha tantes coses per dir, que si en féssim una muntanya 
de lletra escrita, s’acabaria inundant tot i no en podríem 
veure el capdamunt. Pensaments, frustracions, idearis, 
odis, amors, contradiccions… Personatges de tota mena 
que parlen i remenen pel seu interior intentant trobar 
al punt mig, el fulcre de les seves raons o potser tot el 
contrari, la visceralitat dels seus sentiments. Tots, tothom, 
tenim alguna cosa a dir. 

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dilluns --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Residència Inglada Via

juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Residència  
Inglada Via,  

c/ Hermengild Clascar, 15 
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

l’eva354  
a la residència inglada via
Volia dir-te que …

Activitat 
gratuïta

eva354

13
Este espectáculo es un homenaje al poeta Miguel Hernández 
a través de la correspondencia mantenida con su esposa, 
Josefina Manresa, a lo largo de su vida.

Durante una hora se irán desgranando anécdotas, poemas, 
canciones y fragmentos de las cartas escritas por Miguel, 
reflejando las cuatro etapas de su vida que comprenden su 
relación con Josefina.

En primer lugar, se recordarán las cartas románticas de 
su etapa de novios durante la estancia de Miguel en Madrid; 
seguidamente, el principio de la Guerra Civil y su paso por el 
frente; posteriormente, su detención y periplo por las cárceles 
españolas y finalmente su llegada a la cárcel de Alicante y 
posterior muerte.

A través de todas estas cartas, conoceremos la figura del 
poeta desde un punto de vista humano, como padre y esposo. 

-- dilluns --

-- hora --

19.30h
-- lloc -- 

Pati interior  
de la Biblioteca  
Torras i Bages  

Plaça de l’Oli s/n ,  
Vilafranca del Penedès

-- idioma -- 
Castellà

-- preu -- 
Taquilla inversa

-- públic -- 
Adult

 
José Manuel Garzón, Text  
i José Galiana, Piano
Palabras de Miguel  

juny

-- organitzen --
Biblioteca Torras i Bages  Festival EVA



14
Des de la mare dels ous fins al llevat mare, això de les 
mares és un univers infinit i que abraça tants camps com 
ens puguem arribar a imaginar. Us proposem un seguit de 
lectures on les mares siguin les protagonistes, les mares 
biològiques, els matriarcats, la mare que el va parir o tal 
i com dèiem, la mare dels ous, el llevat mare o la mare 
mareta meva quina por que tinc. Ho veieu, oi, que no us 
acotem gens el tema?

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimarts --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Residència Mare Ràfols

juny

-- hora --

10.30h
-- lloc -- 

Residència  
Mare Ràfols,  

Parc Molí d’en Rovira, 
Carretera de Vilanova, 
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

l’eva354 a la  
residència mare ràfols
Mares

eva354

Activitat 
gratuïta

eva354

14
Els pensaments i característiques dels personatges 
literaris són tan variats com poden arribar-ho a ser, els 
seus noms. Per fer honor a aquell qui porta el nom del 
centre sociosanitari on anirem a fer les lectures, haurem 
buscat retalls escrits de Ricard III, de Ricard Cor de 
Lleó o de Ricard el marit de la de la fleca, l’Elena. O si 
per contra n’hem trobat algun de la Colometa, del Sr. 
Casmurro, de l’Hervé Joncourt, d’en Raskòlnikov, d’en 
Gulliver, la Mafalda o la Tina Súper Bruixa,  tots ells 
seran benvinguts. 

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimarts --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Centre Sociosanitari Ricard Fortuny

juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Centre Sociosanitari 
Ricard Fortuny,  

Av. Garraf, 3   
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
l’eva354 al ricard fortuny
Quin personatge!

eva354

Activitat 
gratuïta



15
Bèsties, cultius, cases de tota mena, arbres encara més 
variats, forns de calç o de ginebró, alguna parella que busca 
recer i tantes altres coses són les que es poden trobar al 
camp. I a tantes lectures que parlen del que allà hi passa, 
del que hi trobem i de les gents i, vida en general, que 
l’habita. Aquestes seran les nostres lectures a Mas Albornà 
per aquest dimecres: un contacte directe a través de les 
orelles amb el camp. 

--

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

Voleu venir a llegir?
--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimecres --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Mas Albornà

juny

-- hora --

11.00h
-- lloc -- 

Plaça de la Verema, 1  
Vilafranca del Penedès

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
 
l’eva354 i mas albornà
Al camp

eva354

Activitat 
gratuïta

eva354

15
Per allà dalt, a Torrelles, fan una cosa que es diu tertúlia 
literària dialògica. No és res perillós, eh? Ni maquinen 
com extingir les tortugues ni tenen un pla d’atac contra 
els calbs o les senyores que caminen amb taló d’agulla. És 
quelcom tan simple i alhora engrescador com trobades en 
grup on es parla, es discuteix i s’exposen criteris al voltant 
de la lectura d’un mateix llibre. Ara, a l’EVA, el grup de la 
tertúlia literària dialògica de Torrelles, integrat per adults 
i alumnes de l’escola Guerau de Peguera, també llegiran 
en veu alta en una sessió de l’EVA354. I si tu vols també.

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dimecres --

-- organitzen --
Escola Guerau de Peguera, EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Club de lectura de Torrelles de Foix, Ajuntament de Torrelles de Foix i El Molí Tours

juny

-- hora --

19.00h
-- lloc -- 

Plaça del Casal 
Torrelles de Foix

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

l’eva354 a l’escola  
guerau de peguera
La canalla d’en Guerau

eva354

Activitat 
gratuïta

eva354



15
El poema més ambiciós de Verdaguer, segons han referit 
alguns dels seus biògrafs, va néixer en la imaginació del 
poeta quan als quinze anys, embadalit davant la naturalesa 
i en un estat de profund ensonyament, es va veure a 
si mateix “arravatat pels aires” i contemplant “mars 
immensos i illes de verdor” des del carro d’una fada. Aquest 
poema serà el que ara podrem veure i escoltar, i si cal amb 
els ulls tancats, fer-nos viatjar allà on Verdaguer va viatjar: 
a través de la veu d’en Martí Peraferrer i un text que, com a 
mínim una hora o altra de la nostra vida, hauria de passar 
per les nostres orelles.

-- dimecres --

-- hora --

21.00h
-- lloc -- 
Cal Negri,  

c/ Mare Ràfols, 16, 1r A, 
Vilafranca del Penedès

-- guió i adaptació -- 
Martí Peraferrer

-- preu -- 
8 euros 

Públic general 
-- 

6 euros 
Amics de La Cisterna 

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Adult

-- organitza --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Cal Negri, apartaments turístics, Vallformosa Caves i AAVV. Molí d’en Rovira

juny

 
Martí Peraferrer, text  
i Glòria Vila, violí
CANIGÓ, de Jacint Verdaguer 

eva354

16
Màniga ampla a l’hora de triar les lectures i continguts 
d’aquesta sessió a la casa dels avis. Allò que més us abelleixi 
i agradi serà benvingut i ben escoltat. Romanços, cançons, 
dites, endevinalles, tirallongues, embarbussaments o les 
3 darreres pàgines d’aquell últim llibre que us heu llegit. 
I avall que fa baixada.

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- dijous --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Casa dels avis de Sant Sadurní i Ajuntament de Sant Sadurní

juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Casa dels avis  
de Sant Sadurní,  

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

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
l’eva354 a la casa  
dels avis de sant sadurní
Tot s’hi val!

eva354

Activitat 
gratuïta



16
Paradoxalment, així ho va escriure Frida Kahlo el mateix 
any de la seva mort a la seva darrera obra: VIVA la Vida! 
I ho va fer sobre la polpa roja d’una síndria. Magdalena 
Carmen Frieda Kahlo Calderón va néixer a Mèxic l’any 1907. 
Dona sorprenent, intensa, compromesa i profundament 
enamorada de la vida, de Diego i de la seva terra. Aquest 
espectacle és un recorregut per la vida d’aquesta gran pintora 
a través dels contes, les històries i les anècdotes d’aquell 
Mèxic que va portar sempre al cor i que va immortalitzar 
amb la seva pintura. 

-- dijous --

-- hora --

20.00h
-- lloc -- 
Terrassa  

del Centre 
d’Interpretació  
del Funicular,  

c/ Mn. Martí Mariné, 9, 
Gelida

-- preu -- 
5 euros 

Públic general 
-- 

3 euros 
Amics de La Cisterna  

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Adults

juny

-- organitzen --
Ajuntament de Gelida i Festival Eva

-- hi col·labora --
Marquès de Gelida

 
Martha Escudero
¡VIVA la Vida!  
Homenatge a Frida Khalo

16
Després de 4 edicions, en Fèlix torna a Vilafranca i ho fa 
amb aquesta proposta: «Ráfagas que nos recuerdan desde lo 
oscuro una ausencia, un aroma, un viejo rumbo, un nuevo 
sueño, un miedo, una risa, un nombre. Ráfagas a las que 
uno se amarra como a la vida, sin intención de soltarla, 
de perderla, de desperdiciarla. Ráfagas que nos muestran 
dónde queda la tierra firme, para saberse cerca, o por lo 
menos dónde. Historias de perdidos al río, de encontrados 
en la orilla, de las piedras sin memoria. FAROS que nos 
acercan, que nos seducen, que nos sumergen. FAROS. No 
te pierdas.» Doncs això, no t’ho perdis. 

--

El preu inclou sopar de tapes  
en finalitzar l’espectacle

--

Reserves
annacp@enveualta.com  

o al whatsApp 650 264 226

-- dijous --

-- hora --

21.00h
-- lloc -- 

Va de Cuina,  
c/Pere el Gran, 21,  

Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
15 euros 

Públic general 
-- 

12 euros 
Amics de La Cisterna  

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Adults

juny

-- organitza --
Festival EVA

-- hi col·laboren --
Va de Cuina i Maset del Lleó, vins i caves.

 
 
Fèlix Albo
Faros



17
Sant Jordi va ser fa quatre dies i com que ja fa 25 anys 
que la Biblioteca de Sant Quintí organitza un concurs de 
contes i poesia, hem pensat que l’escenari de lectures de 
l’EVA354 seria una immillorable plataforma per tal que 
tots aquells qui hi van participar puguin agafar altre cop 
els seus textos per posar-los veu i donar-los a conèixer 
al públic. I si encara teniu al calaix aquell text que volíeu 
presentar, també tindreu opció de donar-lo a conèixer.

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- divendres --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret i Ajuntament de Sant Quintí de Mediona

juny

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Biblioteca Municipal 
Joan Sardà i Lloret    

Sant Quintí de Mediona

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
l’eva354  
al casal joan amades
25 concursos

Activitat 
gratuïta

eva354

17
El rei Jaume   El Conqueridor és un 
dels personatges més importants de la 
història de Catalunya. Les seves gestes  
i la seva personalitat excepcional han fet 
arribar fins als nostres dies un munt de 
llegendes relacionades amb la seva vida.  
En aquesta sessió se n’expliquen unes 
quantes: “La fermesa del rei, La sopa 
d’all, El rei i l’argenter jueu, El rei,  
l’abat de Poblet i l’emperador de la Xina 
 i El rei del oficis.” 
Són llegendes populars recollides per 
Joan Amades que, a més de parlar-nos 
de la figura de Jaume I i de fer-nos 
passar una bona estona, ens ajuden a 
entendre una mica més bé com era la 
vida en aquells temps tan reculats.

-- divendres --

-- hora --

18.00h
-- lloc -- 

Castell del Sant Martí 
Avinguda del Castell, 99.  

Sant Martí Sarroca 
Trobada a la nova sala 

de recepció. 
 

Espectacle itinerant per 
les sales del Castell

--idioma -- 
Català

--públic -- 
Familiar

 Assumpta Mercader
Llegendes del Rei 
Jaume 

juny

-- organitzen --
Ajuntament de Sant Martí Sarroca i Festival EVA

Activitat 
gratuïta

familiar



17
Després del sacrifici ritual previ a qualsevol acció de 
l’Odissea, l’artista Joma condueix els assistents per un 
recorregut narrat i dibuixat entre copes. Es faran les libacions 
corresponents amb els vins més adequats al relat homèric.

--

Aforament limitat.  
Imprescindible reserva prèvia a 

vinseum@vinseum.cat  
o al tel. 93 890 05 82

-- divendres --

-- hora --

20.00h
-- 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)

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Adult

juny

-- organitzen --
Vinseum i Festival Eva

-- hi col·labora --
Can Bas Domini Vinícola

Joma 
L’ona vinosa.  
Una performància plàsticonarrativa 
al voltant de l’Odissea



Activitat 
gratuïta

17
Ara farà 700 anys va morir Ramon Llull: l’home de cultura 
més important que ha donat l’illa de Mallorca. Va morir 
un buscador, un inventor, un matemàtic, un filòsof, un 
teòleg, un escriptor, un polític… Amb ganes de fer-li un 
homenatge, el grup LAI ha recollit la seva biografia, uns 
textos del Llibre de les bèsties, i algunes idees de la novel·la 
Raimon o el seny fantàstic de Lluís Racionero.

Tot això, embolcallat amb música escollida de fonts di-
verses: Llibre vermell de Montserrat, estampides medievals, 
tonades sefardites, cants d’harmònics i cançons. 

I descarteu la idea que tot plegat serà tranquil, que en Llull, 
també n’era molt d’arrauxat! 

--

Espectacle adherit a la celebració  
del 700 aniversari de la mort de Ramon Llull.

-- divendres --

-- hora --

22.30h
-- lloc -- 

Pati del Castell  
del Sant Martí  

Avinguda del Castell, 99 
Sant Martí Sarroca

-- intèrpret -- 
Baltasar Fonts, 

rapsòdia,  
Albert Cuevas,  

instrumentista 
Perepau Ximenis 

acordió diatònic  
i Roser Rubió, ball

-- idioma -- 
Català

--públic -- 
Adult

 
 
Grup LAI 
Ramon Llull, l’amor foll

juny

-- organitzen --
Ajuntament de Sant Martí Sarroca i Festival EVA

17
Un secreto de familia, el silencioso ruido de un cementerio 
en la noche, el recuerdo de un tío abuelo a quien no conocí, 
el tacto suave de un amor oculto, un pueblo de doscientos 
trece habitantes, un forastero, la voz ronca de un enterrador, 
un grillo, un búho, el aullido lastimero de un perro lejano y 
un velatorio en un pequeño pueblo de interior.

Yayerías es un espectáculo disparatado sobre la emoción y 
la ternura. El reflejo de todo aquello que tenemos en común 
aún sin haberlo vivido. Una mirada sobre nuestros propios 
estereotipos sociales y comportamientos. 

Yayerías es uno de los espectáculos de pequeño formato 
más maduros del artista Félix Albo, de tono juglaresco, con 
una conexión directa con el público, vital y jovial, con un 
ritmo cercano a la comedia pero provocando momentos de 
verdadera ternura y otros de hilarantes carcajadas. Siempre 
sorprendente.

-- divendres --

-- hora --

22.00h
-- lloc -- 

Pati del Mossèn,  
c/ Major, 37 

Sant Pere de Riudebitlles

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Adult

 
 
Fèlix Albo 
Yayerias

juny

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

Activitat 
gratuïta



L’Ares és una rodamón que viatja per 
tot el planeta. Sempre va acompanyada 
del seu carro, un carro que a simple 
vista sembla carregat d’un munt 
d’andròmines, però si escoltes amb 
atenció i obres bé els ulls, tots aquells 
objectes que porta es poden convertir  
en una història fantàstica: una sabata 
vella en un gos, un mitjó en un gat  
o uns llums de Nadal en la Via Làctia…

18
-- dissabte --

-- hora --

17.30h
-- lloc -- 
Societat  

Principal-Unió,  
c/ Wilson s/n,  

Sant Pere Molanta

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Familiar

juny

 
Engruna teatre 
El perquè de les coses

-- organitzen --
Societat Principal-Unió de Sant Pere Molanta, Festival EVA

familiar

Activitat 
gratuïta

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
LA Cisterna

Si no vas poder venir a la primera sessió, encara et queda 
una oportunitat! Per tercer any seguit i dins el marc del 
Festival EVA, el projecte de voluntariat lector EVA354 
torna a proposar de fer, altre cop, un curs de lectures en 
veu alta. Per aprendre i millorar la lectura ens sentim i 
ens escolten. Per arribar al cor i al ventre dels qui ens fan 
de públic. I per dir les coses no com ens imaginem que 
haurien de ser, sinó com ens convencem que volem que 
puguin sonar. 

--
Inscripcions limitades

--
Inscripcions

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

-- hora --

de 
10.00h 

a 14.00h
-- lloc -- 

La Cisterna  
Passeig Rafael Soler,  

17, baixos,  
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
15 euros 

Públic general 
-- 

12 euros 
Amics de La Cisterna 

(cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Joves i adults  

(a partir de 14 anys)

 
Martí Peraferrer
Curs de Lectures En Veu Alta, 
eva354

18
-- dissabte --

juny

eva354



 
 
Mònica Torra 
Fes-li el salt amb Roald Dahl 

18
Quin ús inesperat se li pot donar a una espatlla de xai? Com 
pot convertir-se un abric en un malson? La narradora i actriu 
Mònica Torra ens aproparà durant una hora al món dels 
contes per a adults de Roald  Dahl. Històries apassionants, 
sorprenents, àcides, macabres i plenes d’humor negre, seran 
el resultat de la selecció d’alguns dels seus millors contes.

--

Espectacle adherit a la celebració  
del centenari del naixement de l’escriptor Roald Dahl

--

Reserves i informació per  
al tast de vins Canals & Munné un cop  

finalitzat l’espectacle a:   
www.complexaquatic.cat/hidric/

-- dissabte --

-- hora --

20.30h
-- lloc -- 

Restaurant Hídric, 
del Complex Aquàtic, 
Vilafranca del Penedès

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Adult

juny

-- organitza --
Restaurant Hídric del Complex Aquàtic i Festival EVA

Activitat 
gratuïta

Activitat 
gratuïta

18
Gràcies a Joan Amades, han arribat fins als nostres dies un 
munt de rondalles, dites, festes i altres elements del nostre 
folklore que potser, sense la seva intervenció, s’haguessin 
perdut tal i com a moltes taules catalanes ja s’ha perdut 
l’hàbit de veure en porró, el fricandó o el mar i munta-
nya. El passat 2015 se celebrà el 125è aniversari del seu 
naixement i hem volgut retre-li un merescut homenatge 
(a l’Amades, no al fricandó, és clar). És per això que hem 
triat i recuinat algunes de les històries més sucoses que ell 
va recollir: històries agosarades i sorprenents amb arguments 
gens políticament correctes. N’hi ha d’enginy, de tossuderia, 
de missaires paganots i d’altres que entrarien dins el gènere 
de “sang i fetge”. 

Descobrirem el Joan Amades que ens mostra la vida i la 
mort, el poder i l’amor sense manies i sense escatimar-ne 
detalls. Parlarem de cors arrencats, pactes amb dimonis, Abats 
empatxats i reis saltallits o enganyats.

El Joan Amades més adult, el que podria ser per a tots els 
públics si no es tinguessin manies de continguts; un Amades 
que ens ajuda a entendre a través dels seus escrits les maneres 
de fer, pensar i dir de la nostra terra.

-- dissabte --

-- hora --

20.30h
-- lloc -- 

Sala d’actes del Centre 
de Dinamització  
Turística Local 
d’Avinyó Nou,  

c/ del Carme, 1 bis, 
Avinyonet del Penedès

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Adult

 
 
Jordina Biosca 
Tot esperant l’Amades 

juny

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



19
Des de la Font Santa hi ha unes vistes meravelloses del 
Castell de Subirats i al capdavall, imponent, Montserrat. 
Segons el grup que hi llegeix fa temps, fer-ho és tant 
meravellós i impressionant com la muntanya que guarneix 
les vistes. Deu ser que des d’aquí, des de la Font Santa, tot 
pot mirar-se amb uns altres ulls.

--

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

--

Inscripcions a 
lectures@enveualta.com  

i al tel. 650 47 36 39

-- diumenge --

-- organitzen --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·labora --
Residència Font Santa

juny

-- hora --

12.00h
-- lloc -- 

c/Verge de  
la Fontsanta s/n  
Més amunt Castell  

de Subirats,  
Els Casots

-- lectors -- 
Obert a tots  

els públics i edats

-- públic -- 
Tots els públics

 
l’eva354 a la residència 
font santa de subirats
Des d’aquí dalt

Activitat 
gratuïta

eva354

19
Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar 
amb les paraules, els colors, les olors, 
els misteris… Un carro carregat de contes 
acaba d’arribar a Sant Sadurní,  
un carro on hi viureu tot allò que sempre 
heu somiat! Us atreviu a entrar-hi?  
Un escenari inigualable que ens 
transportarà al passat i ens permetrà 
viure històries màgiques i sorprenents. 
Personatges emblemàtics de les nostres 
terres i de més enllà.

-- 
Reserves:  

carrodecontes@gmail.com 

-- diumenge --

-- hora --

11.30h 
12.00h 
12.30h 
13.00h 
13.30h 
14.00h 

 
Passis cada 30 minuts. 

De 15 minuts de 
durada.  

Aforament limitat  
per passi.

-- lloc -- 
Castell de Penyafort 

Santa Margarida  
i els Monjos

-- preu -- 
2 euros

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

juny

-- organitzen --

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos i Festival EVA

familiar

 
Diana Kerbelis  
Carro de contes 



En Jordi té la sort de viure en una masia 
preciosa enmig del camp. Però també té la 
mala sort que la seva iaia visqui a la mateixa 
casa que ell, que els seus pares i que tots els 
animals de la granja. Perquè resulta que 
d’entre totes les bestioles que ronden per allà, 
la iaia del Jordi és la pitjor de totes! I ell 
no ho hagués volgut mai, és clar, però un 
dissabte al matí els pares el van deixar sol 
amb la iaia i a l’hora de donar-li la medecina, 
el que va passar, és el que va passar!

-- 
Informació aperitius i dinars especial 

Eva a: www.complexaquatic.cat/hidric/
-- 

Espectacle adherit a la celebració  
del centenari del naixement de l’escriptor 

Roald Dahl

19
-- diumenge --

-- hora --

12.00h
-- lloc -- 

Restaurant Hídric, 
del Complex Aquàtic, 
Vilafranca del Penedès

--idioma -- 
Català

juny

Jordina Biosca 
La meravellosa 
medecina d’en Jordi 

familiar

Activitat 
gratuïta

-- organitzen --
Restaurant Hídric del Complex Aquàtic i Festival EVA

Han arribat dos personatges estranys 
i molt curiosos a Torrelavit, 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 per 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!

-- hora --

17.30h
-- lloc -- 

Plaça de la Pau, 
Torrelavit

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Familiar

juny

 
La Guilla teatre 
Una carretada de contes

-- organitzen --
Ajuntament de Torrelavit i Festival EVA

familiar

Activitat 
gratuïta

19
-- diumenge --



19
Com ja sabeu, correspon a l’apartat de “Les entranyes 
de l’EVA” portar un convidat que, enlloc de narrar 
vides d’altres, pugui narrar en primera persona la seva 
pròpia experiència en una situació, diguem-ne, singular 
o excepcional. Enguany ens acompanyarà en Màrius Serra 
amb el llibre Quiet. Quiet no és altra cosa sinó la narració 
de la convivència i la vida al costat del seu fill, en Llullu, 
que va néixer amb paràlisi cerebral i que va morir d’una 
parada cardiorespiratòria ara just fa set anys, després de 
nou anys i mig joiosos al seu costat.

-- diumenge --

-- hora --

19.00h
-- lloc -- 
 Conjunt  

monumental 
d’Olèrdola,  

Olèrdola

-- idioma -- 
Català 

-- públic -- 
Tots els públics

 
Màrius Serra 
les entranyes de l’eva 
Quiet 

juny

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

-- hi col·labora --
Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Activitat 
gratuïta

19
Passeu, passeu! I deixeu-vos enlluernar 
amb les paraules, els colors, les olors, 
els misteris… Un carro carregat de contes 
acaba d’arribar a Sant Sadurní, un 
carro on hi viureu tot allò que sempre 
heu somiat! Us atreviu a entrar-hi?  
Un escenari inigualable que ens 
transportarà al passat i ens permetrà 
viure històries màgiques i sorprenents. 
Personatges emblemàtics de les nostres 
terres i de més enllà.

-- 
Reserves:  

carrodecontes@gmail.com 

-- diumenge --

-- hora --

18.00h 
18.30h 
19.00h 
19.30h 
20.00h 
20.30h

 
Passis cada 30 minuts. 

De 15 minuts de 
durada.  

Aforament limitat  
per passi.

-- lloc -- 
Plaça de l’Església,  

Sant Pere de Riudebitlles 

-- preu -- 
2 euros

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

juny

-- organitzen --

Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i Festival EVA

familiar

 
Diana Kerbelis  
Carro de contes 



19
Ausencias, del llibre Con Agatha en Estambul, de Cristina 
Fernández Cubas, és la història d’una oportunitat perduda, 
d’una dona que de sobte se n’adona que no sap qui és i que 
per tant, ha de tornar a reconstruir-se, a trobar la pròpia 
identitat i fer-ho a través dels petits objectes que duu al 
damunt i de les preguntes que li generen. 

--

Hi haurà sopar de cloenda  
a càrrec de Can Caneló després de l’espectacle. 

--

Portes obertes i copa de cava a tots els amics  
de l’EVA a partir de les 23.00h

--

Reserves:  
annacp@enveualta.com  

o al whatsApp 650 26 42 26

-- diumenge --

-- cloenda --

21.00h
-- lloc -- 

La Cisterna,  
Passeig Rafael Soler, 17, 
Vilafranca del Penedès

-- preu -- 
15 euros 

Públic general 
-- 

12 euros 
Amics de La Cisterna 

(Cal acreditar-se  
amb el carnet)

-- idioma -- 
Castellà

-- públic -- 
Adults i joves

 
 
Anna Güell i Daniela Feixas
Ausencias 

juny

-- organitza --
EVA354 i Festival EVA

-- hi col·laboren --
Can Caneló i La Cisterna

ESPECTACLE
DE CLOENDA

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

19
-- diumenge --

-- hora --

19.00h
-- lloc -- 

Capella del Santíssim 
(Interior Església),  

Plaça de l’Església s/n, 
Sant Pere de Riudebitlles

-- idioma -- 
Català

-- públic -- 
Tots els públics

juny

Les Krregades de Romanços ens porten melodies tradicionals 
cantades amb emoció i respecte amb l’objectiu que el ric 
patrimoni musical de les Terres de Ponent, des del pla de 
Lleida fins a l’Alt Pirineu, no resti en l’oblit. Canten a tres veus, 
sovint acompanyades d’alguns instruments de percussió de 
mà (panderetes, panderos quadrats i rodons, sonalles, culleres 
i simbombes) i, en ocasions, de l’acordió diatònic. 

Convençudes de la força i de l’energia de la polifonia 
vocal mediterrània, tenen com a obres de referència els 
Materials de l’Obra del cançoner popular de Catalunya i 
la col·lecció A peu pels camins del cançoner d’Artur Blasco, 
entre d’altres. 

 
 
Krregades de Romanços
Cançons Rellogades 

Activitat 
gratuïta

eva354



Dia Horari Població Espai Espectacle Públic

Juny

Divendres 10 18.00h Sant Sadurní d’Anoia c/Raval, cantonada amb c/Josep Rovira Bernat Soler Mestre Ramon i la màquina de pensar Familiar

21.00h Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Cobla Catalana dels Sons  
Essencials (CCSE)

L’Aloja Adults 

23.00h Sant Sadurní d’Anoia Cementiri Municipal Dalí M. Blanch El todo morido TP 

Dissabte 11 De 10.00h a 14.00h. Moja, Olèrdola Centre Cívic La Xarxa Mia Esteve 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

De 17.30h a 19.00h. Sant Sadurní d’Anoia Pati de la Fassina Mònica Torra, Pablo Albo  
i Teatro de los Sentidos

A tres bandes Adults

De 21.15h a 24.00h. Sant Sadurní d’Anoia Cementiri Municipal Anna Subirana, Pablo Albo,  
Mònica Torra i Arnau Vilardebò,  
The Escarteen Sisters,  
Alonso Castellanos i Manel Atzerà

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

Diumenge 12 De 11.00h a 13.30h 
i de 17.30h a 19.30h. 
Passis cada 30min. 
Durada 15 min.

Sant Sadurní d’Anoia Plaça de l’Ajuntament Diana Kerbelis Carro de contes Familiar*

12.00h Vilafranca del Penedès Masia Cal Joanet Matinals de dibuix domèstic En veu baixa TP*

16.30h, 17.00h,  
17.30h, 18.00h, 
18.30h i 19.00h. 
Durada 15 min.

Sant Sadurní d’Anoia Caves Jaume Giró i Giró CA LA GOST, Anna Subirana,  
Sylvia Kuchinow i Jordina Biosca

No se sap mai TP*

20.00h Sant Sadurní d’Anoia Capella de l’Índex Anna Güell i Daniela Feixas Ausencias Jove/Adult

Dilluns 13 18.00h Vilafranca del Penedès Residència Inglada Via L’Eva354 a l’Inglada Via Volia dir-te que… TP 

19.30h Vilafranca del Penedès Pati interior de la Biblioteca Torras i Bages José Manuel Garzón i José Galiana Palabras de Miguel Adults*

Dimarts 14 10.30h Vilafranca del Penedès Residència Mare Ràfols 
Parc Molí d’en Rovira

L’Eva354  
a la Residència Mare Ràfols

Mares TP 

18.00h Vilafranca del Penedès Centre Sociosanitari Ricard Fortuny L’Eva354 al Ricard Fortuny Quin personatge! TP 

Dimecres 15 11.00h Vilafranca del Penedès Plaça de la Verema L’Eva354 i Mas Albornà Al camp TP 

19.00h Torrelles de Foix Plaça del Casal L’Eva354 a l’escola  
Guerau de Peguera

La canalla d’en Guerau TP 

21.00h Vilafranca del Penedès Cal Negri Martí Peraferrer i Glòria Vila CANIGÓ, de Jacint Verdaguer Adults*

Dijous 16 18.00h Sant Sadurní d’Anoia Casa dels Avis de Sant Sadurní L’Eva354 a la Casa dels Avis Tot s’hi val! TP 

20.00h Gelida Centre d’Interpretació del Funicular Martha Escudero  ¡VIVA la Vida! Homenatge a Frida Khalo Adults*

21.00h Vilafranca del Penedès Va de Cuina Fèlix Albo Faros Adults*

Divendres 17 18.00h Sant Martí Sarroca Castell de Sant Martí Assumpta Mercader Llegendes del Rei Jaume I Familiar

18.00h Sant Quintí de Mediona Biblioteca Municipal Joan Sardà L’Eva354 al Casal Joan Amades 25 concursos TP 

20.00h Vilafranca del Penedès Vinseum Joma L’ona vinosa Adults*

22.00h Sant Pere de Riudebitlles Pati del Mossèn Fèlix Albo Yayerias Adults

22.30h Sant Martí Sarroca Pati del Castell de Sant Martí Grup LAI Ramon Llull, l’amor foll Adults

     Adults      EVA 354      Familiars, infantils i TP (Tots els públics) *Espectacles i cursos de pagament



Dia Horari Població Espai Espectacle Públic

Juny

Dissabte 18 De 10.00h a 14.00h Vilafranca del Penedès La Cisterna Martí Peraferrer Curs de Lectures En Veu Alta EVA354 Jove/Adult*

17.30h St. Pere Molanta Societat Principal-Unió Engruna Teatre El perquè de les coses Familiar

20.30h Avinyonet del Penedès Centre de Dinamització Turística Local Jordina Biosca Tot esperant l’Amades Adults

20.30h Vilafranca del Penedès Restaurant Hídric Mònica Torra Fes-li el salt amb Roald Dahl Adults

Diumenge 19 11.30h, 12.00h, 
12.30h, 13.00h, 
13.30h i 14.00h. 
Durada passi 15min.

Santa Margarida i els Monjos Castell de Penyafort Diana Kerbelis Carro de contes Familiar*

12.00h Subirats c/ Verge de la Fontsanta s/n L’Eva354 a la Font Santa de Subirats Des d’aquí dalt TP 

12.00h Vilafranca del Penedès Restaurant Hídric Jordina Biosca La meravellosa medecina d’en Jordi Familiar

17.30h Torrelavit Plaça de la Pau La Guilla Teatre Una carretada de contes Familiar

18.00h, 18.30h, 
19.00h, 19.30h, 
20.00h i 20.30h 
Durada passi 15min.

Sant Pere de Riudebitlles Plaça de l’Esglesia Diana Kerbelis Carro de contes Familiar*

19.00h Olèrdola Conjunt monumental d’Olèrdola Màrius Serra Les entranyes de L’Eva. Quiet Adults

19.00h Sant Pere de Riudebitlles Capella del Santíssim Krregades de Romanços Cançons Rellogades TP

21.00h Vilafranca del Penedès La Cisterna Anna Güell i Daniela Feixas Ausencias Jove/Adult*

     Adults      EVA 354      Familiars, infantils i TP (Tots els públics) *Espectacles i cursos de pagament



-- agraïments --
Cobla Catalana dels Sons Essencials,  

Caves Jaume Giró i Giró, Cal Calixtus,  
Parròquia de Sant Sadurní,  

Parroquia de Sant Pere de Riudebitlles, Biblioteca de Gelida,  
Escola Guerau de Peguera, Pep Quelart i Albert Zafra,   

Montse Mateu, voluntaris de l’Eva354, al Ramon i l’Àngels,   
Biblioteca de Sant Quintí de Mediona,  al Nico 

i la Inés per guardar el carro de contes,  
AAVV Molí d’en Rovira, Club de lectura de Torrelles de Foix,  

Manel Atserà, Alonso Castellanos, Caves Gramona,  
Vallformosa Caves, Marquès de Gelida,  

Maset del Lleó, Can Bas domini vinícola, Canals & Munné,   
Som Sant Sadurní,  Ladyssenyadora,  

Marc Castañé i  l’equip Eva. 



-- organitza --
 Associació Artística Triskel

Pg. Rafael Soler 17
08720 Vilafranca Penedès 

+34 660 687 325
www.enveualta.com
eva@enveualta.com

-- hi col·laboren --

-- amb el suport de --

-- mitjans oficials --

EVA354

LA CISTERNA
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