
La narració i la tradició oral tornen a reivindicar-se amb EVA
original
Com moltes altres entitats del sector, el festival En Veu Alta (EVA) també ha vist perillar la
seva programació a causa de la pandèmia. Després de mesos treballant per no haver-lo de
cancel·lar, la 16a edició del festival arriba aquest juliol amb més d’una trentena de propostes
durant l’estiu, repartides per 16 municipis del Penedès.
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El festival EVA reivindica la narració i la tradició oral i té com a objectiu posar en valor la
cultura i la col·lectivitat. És així com defensa la creació d’espais de trobada amb propostes de
petit format, moltes d’elles gratuïtes. Aquesta edició, que en un inici estava prevista per a la
primera quinzena de juny al Penedès i pels primers dies de juliol al Priorat, seguirà
reprogramant espectacles per als mesos de tardor.
Entre les narracions que es podran sentir, hi ha les veus de Fèlix Albo, considerat com un dels
grans fenòmens de la narració a l’Estat, amb la història de misteri El pueblo de los mellados,
l’actriu i narradora -i directora del festival- Jordina Biosca, amb l’espectacle Rei Pipin, i
Sherezade Bardají  i les seves ombres xineses a Allà on viuen els monstres. Altres narradores
que també seran al festival són Assumpta Mercader, Maria Carretero  i Esperancera de Casa
Gassia.
Les disciplines com la música també es mesclaran amb la narració oral en espectacles com 6
nits d’agost, de Jordi Lara  i Izan Rubio -una adaptació de la novel·la de Lara sobre la mort de
Xirinacs- i Gaya, d’Heura Gaya  i Abel Serra, una recerca personal amb un repertori intimista. La
jove formació italiana Oiné Ensemble aportarà el toc internacional amb un homenatge a la
figura de la dona de la cultura popular napolitana. A l’agost pujaran a l’escenari el músic Marc
Parrot i l’actor Alberto San Juan, que farà una narració de Lorca. També hi haurà propostes
teatrals com la de la Cia. Va Com Va, així com la dansa de la companyia La Taimada.

El públic al qual s’adreça EVA no tan sols és l’adult sinó que també hi ha cabuda per al
públic familiar, amb narracions com la de Clara Cols, que interpretarà Hansel i Gretel o la
memòria perduda, Ada Cusidó  amb L’arbre de sucre i Els calaixos del cel; o Albert Estengre
amb Contes per telèfon.
La direcció del festival segueix treballant en la reubicació de més actuacions al llarg de la
tardor i ja confirma alguns noms que es podran veure entre l’octubre i el desembre, com Joan
Vázquez, amb Ocaña, Reina de las Ramblas, Rodrigo Cuevas  amb el seu nou disc Trópico de
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Covadonga i el duet guanyador del premi Calàndria 2019 de Núvol, Tarta Relena, amb el seu
àlbum Ora pro nobis.
Si voleu fer un tastet d’algunes de les actuacions programades, ho podeu fer a #TastetsEVA,
una iniciativa creada des del mes de juny per mantenir viu el sector mentre s’estava treballant
per a reprogramar les actuacions dels artistes. Es tracta d’un recull de petits vídeos remunerats
dels seus espectacles, que han tingut difusió a les xarxes i a la televisió del Penedès i el
Vendrell.
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