
La Cardona estrena club     
de lectura de teatre

L’equipament 
proposa també 
descobrir els autors 
locals

 Pere Tàpias 
presentarà la 
xerrada ‘Poètiques 
variades’, el dia 21

Torna l’activitat a la Biblioteca Cardona Torrandell yol

// redaCCió

La Biblioteca Armand 
Cardona Torrandell enceta el 
2010 carregada de propostes 
noves. Una de les més inno·
vadores és l’estrena d’un nou 
club de lectura de teatre, que 
conduirà Josep Maria Teixell 
i que es posarà en marxa di·
vendres, 22 de gener, a les set 
de la tarda. El nou club s’afe·
geix als tres ja existents, que 
són els de nois i noies (cada 
últim dissabte de mes a les 
cinc de la tarda); l’adreçat a 
adults (últim dissabte de mes 
a dos quarts de sis de la tar·
da), i el de lectura de poesia 
(últim divendres de mes a dos 
quarts de sis de la tarda). En 
aquests clubs, oberts a tot·
hom, els participants llegei·
xen el mateix llibre durant 
un mes i després el comen·
ten i intercanvien les seves 
visions sobre el text.

L’altra novetat de la Bi·
blioteca serà la posada en 
marxa d’un cicle, anome·
nat Dimecres locals, que té la 
voluntat de promoure els 
autors i autores de la ciutat. 
La primera sessió tindrà lloc 

Emotiu ‘Somni de 
Nadal’ de la Jove 
Companyia 

Una de les escenes de l’obra DIARI

// redaCCió

La Jove Companyia de 
Dansa de VNG, que dirigei·
xen les professionals Cynthia 
d’Andrés i Cecilia Segovia, 
amb el suport de l’Estudi de 
Dansa Rosa Maria González 
i Carme Gatell, han estrenat 
durant les festes nadalen·
ques la seva obra Somni de 
Nadal. Hospitals com el de la 
Santa Creu i Sant Pau, i Sant 
Joan de Déu a Barcelona; 
les residències Sant Camil a 
Sant Pere de Ribes, l’Alzina 
de Cunit, Llevant de la Xar·
xa Santa Tecla (Tarragona) i 
la Policlínica Comarcal del 
Vendrell, s’han convertit du·
rant les festes nadalenques 
en improvisats escenaris on 
la música i la dansa d’aques·

tes deu noies entre 13 i 17 
anys ha dut uns minuts d’il·
lusió i alegria, especialment a 
persones grans i infants i els 
seus acompanyants.

A banda d’assolir el seu 
objectiu de dur l’emoció i 
la sorpresa al seu públic, 
donant al màxim de si ma·
teixes en l’estrena de la seva 
primera obra, les deu ballari·
nes han rebut també la seva 
recompensa en forma de 
somriures, aplaudiments i 
agraïment. 

Una experiència profes·
sional, però també humana, 
que ha dut les aventures de 
Clara, la protagonista de 
l’obra, i la seva fantasia na·
dalenca a persones que real·
ment ho necessiten. 

el 24 de febrer i comptarà 
amb la participació de Carles 
Hernández, Glòria Fort, Jua·
nolo i Sebastià Serra, que 
debatran sobre el món de la 
il·lustració a Vilanova. La ses·
sió serà moderada per Roser 
Amela. A més de les bibliote·
ques municipals de la ciutat, 
participen en l’organització 
d’aquest acte les llibreries 
La Mulassa, Llorens Llibres 
i Ma’at, i l’editorial El Cep i 
la Nansa.

D’altra banda, Pere Tàpias 
oferirà dijous 21 de gener la 
xerrada Poètiques variades, en 
què parlarà del món dels re·
ceptaris i de la literatura de 
cuina. Aquesta xerrada in·
clourà lectura de poemes.

La primera exposi-
ció d’enguany a la 
Cardona Torrandell 
té com a protagonis-
tes els fotògrafs del 
col·lectiu Fotoitaca. 
Des de dilluns vinent, 
dia 18 de gener, i fins al 
20 de febrer, la bibli-
oteca Cardona acull 
‘Vilanova, posat-t’hi’, 
que recull 150 foto-
grafies de persones en 

Els antecedents

diferents situacions. 
D’altra banda, L’hora 
del conte proposa el 
30 de gener la història 
‘El bruixot Culdesac i 
la bruixa Pessigolla’ a 
càrrec de Judit Sendra. 
Dissabte 13 de febrer, 
Susana Peix explicarà 
‘El Dolcet, el caramel 
que volia anar a la 
Comparsa’. Sempre a 
les dotze del migdia.

‘Vilanova, posa-t’hi’ i contes

// redaCCió

Els etnòlegs vilanovins 
Bienve Moya i Xavier Orri·
ols debatran dijous que ve 
sobre la cultura popular i la 
seva evolució, en l’activitat 
organitzada per l’Aula Uni·
versitària del Garraf i que 
tindrà lloc a partir de les set 

Bienve Moya i Xavier Orriols, dijous 
a l’Aula Universitària del Garraf

Bienve Moya, protagonista a l’aula DIARI

El filòsof Francesc 
Torralba obre avui 
el segon trimestre     
de l’Aula

de la tarda a la sala d’actes de 
l’Escola Superior d’Enginye·
ria (UPC). El segon trimestre 
de l’Aula comença, però, avui 
divendres, també a les set de 
la tarda, amb la conferència 
Una ètica per al segle XXI, a 
càrrec de Francesc Torralba,  
filòsof, professor i director de 
la Càtedra Ethos de la Univer·
sitat Ramon Llull. Torralba és 
especialista en Kierkeggard i 
Nietzsche i aborda qüestions 
centrals de l’existència hu·
mana, com el dolor, la mort i 
la llibertat.

REDACCIÓ. La festivitat de Sant Antoni tindrà també la 
seva vessant lírica amb la representació de la sarsuela La 
Generala, al Círcol Catòlic el mateix 17 de gener, diumenge, 
a les set de la tarda. Les entrades d’aquest concert organit·
zat pels Amics de la Lírica i de la Música es vendran els dies 
15, 16 i 17, d’11.30 a 13.30 h, al mateix Catòlic.

Sarsuela al Catòlic amb ‘La 
Generala’, diumenge 17 de gener

Breus

REDACCIÓ. L’artista Vanessa Tapiero presenta la seva ex·
posició La fàbrica d’idees, que conjuga quadres i projeccions, 
a partir d’avui divendres i fins al 22 de gener al centre cívic 
de Sant Joan. La inauguració és avui a les cinc de la tarda. La 
mostra es pot visitar dilluns, dimarts i divendres al matí (de 
10 a 13h.) i de dilluns a divendres a la tarda (de 17 a 20h.). 

Tapiero exposa quadres i projeccions 
a partir d’avui a Sant Joan
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