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Comença la 10a edició del Festival
EVA a Pradell
5.07.2019 Núvol. Barcelona.

El poble es prepara des de fa setmanes. Des d’aquest divendres 5 de juliol i

fins diumenge, Pradell de la Teixeta, al Priorat, viurà la 10a edició del festival

EVA (En Veu Alta), que comptarà amb una dotzena de propostes. Entre elles,

el tancament, diumenge, amb concert de Roger Mas.

I si el cantautor solsoní serà l’encarregat de cloure l’EVA a Pradell, qui l’obrirà

seran Quimet Pla i Núria Solina amb ‘Absenta’, un espectacle que torna a

Pradell deu anys després d’haver format part de la programació de la primera

edició de l’EVA prioratí. L’humor excèntric, passat de voltes i fins i tot absurd

de Christian Atanasiu passarà pel corral aquesta nit de divendres.

Una desena d’espectacles més estan programats per aquest cap de setmana

intens en aquest municipi del Priorat. Un d’elles és ‘Nacidos culpables’,

l’espectacle amb què aquest dissabte José Manuel Garzón durà les

impactants històries vitals dels fills dels nazis fins a la cova del Rector de

Pradell. Es tracta d’un text escrit pel periodista Peter Sichrovsky que parla

sobre testimonis reals de fills de membres de les SS a l’Alemanya nazi. Garzón

representa fins a sis personatges que, durant molts anys, han viscut en una

paret de silenci i amb el temps han anat descobrint les mentides que els

envolten i que són la més dura realitat, com explica Laia Estragué en

aquesta peça sobre l’espectacle.

Quimet Pla i Núria Solina al Festival EVA Penedès 2019—
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D’altres propostes que es podran veure durant aquests tres dies de festival són

el cabaret poètic i evocador del Far West de Maria Casellas i Guillem

Rodríguez o l’’A tres bandes’, amb Martha Escudero, Carles Cano i

Llorenç Giménez i els Tornaveus.

Enguany l’EVA Pradell, manté la col·laboració amb el Centre Quim Soler per

la literatura i el vi, per celebrar tots junts els 10 anys del projecte “Priorat en

persona”, proposta impulsada per l’activista i directora del Centre Quim

Soler Roser Vernet, 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. Podeu recuperar l’entrevista de Bernat Puigtobella a Roser Vernet

aquí. 

Entre les propostes familiars, extensives a públics de totes les edats, trobem

els ‘Contes puça’ de Miquel Ukecontes, el cançoner popular del País

Valencià recollit per La POP, la Petita Orquestra Peiotaire, o els contes del

continent africà narrats i cantats per Agnès Agboton i Musbaba Traoré.

A més del suport de l’Ajuntament de Pradell i desenes de voluntaris, l’EVA

s’alia un any més amb el Centre Quim Soler, la literatura i el vi. Enguany, i

durant els tres dies de festival, el primer pis del Sindicat acollirà l’exposició

‘Priorat en persona’.

Podeu consultar tota la programació aquí en pdf i aquí al web.
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Núvol, digital de
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Fa 14 minuts

Carlo Feltrinelli, president de Gruppo
Feltrinelli, poderós conglomerat
editorial italià, va inaugurar la quarta
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