
Els Dansaires Vilanovins 
organitzen demà el 42è Con-
curs de Sardanes, en catego-
ria Veterans i Territorials per 
a les colles de Barcelona Ciu-
tat. L’acte tindrà lloc demà 
dissabte, a les deu de la nit, a 
la plaça Ricart.

Enguany s’han inscrit 23 
colles, una participació força 
més elevada que en els dar-
rers anys. Especialment en 
les categories veteranes, amb 
vuit anelles, i de grans, amb 

set colles a la competició. A 
més hi haurà sardanistes en 
les categories alevins, infan-
til i juvenil. 

El programa comença 
amb el galop d’entrada, una 
sardana de lluïment, una re-
vessa i dues més de lluïment 
a causa de la participació. 
Després de la sardana de ger-
manor es donaran les classi-
ficacions i els premis.

Aquest any participaran 
tres colles de l’entitat orga-
nitzadora: la veterana Encara 
hi som, però també els Petits 
Vilanovins, en categoria ale-
ví, i la Geltrunenca, infantil, 
dues anelles recuperades re-
centment. Dissabte passat es 
va acabar el curset de sarda-
nes infantils que ha permès 
impulsar de nou les anelles. 
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Francesc del Maset oferirà 
un recital de poesia dimarts, 
dia 19, a les sis de la tarda, a 
Can Pahissa, dins dels Juliols a 
la Fresca que organitza l’asso-
ciació Cal Pallissa. En aquesta 
ocasió, el trobador vilanoví 
oferirà el recital en homenat-
ge a Joan Maragall, espectacle 
que va fer en ocasió del cente-
nari de la mort del poeta.

Alguns dels poemes més 
coneguts de Maragall van ser 
enregistrats per Francesc del 
Maset l’any passat, i ja els ha 
presentat a diverses poblaci-
ons catalanes. Dimarts, però, 
també presentarà alguns dels 
temes que ha enregistrat per 
a la discogràfica Mediterra-

El col·lectiu Fotoítaca va 
lliurar ahir dijous, ja tanca-
da aquesta edició, els premis 
al 8è Concurs Fotogràfic de 
Sant Joan. En el mateix mo-
ment va quedar inaugurada 
l’exposició que es pot visitar 
fins al dia 28 de juliol, al Cen-
tre Cívic de Sant Joan.

Josep Balcells ha estat el 
primer classificat en aques-
ta edició. Balcells també 
s’ha endut el premi del saló 
internacional de la UGT en 
la categoria intercomarcal. 
Frederic Garrido i Frederic 

Sagues, respectivament han 
estat mereixedors del segon 
i tercer premis. Manuel Del-
gado i Joan Guasch, del col-
lectiu vilanoví, van quedar 
en quart i cinquè lloc respec-
tivament, i, per darrera d’ells 
es va premiar les fotografies 
de Jorge Llorca, Pep Codina 
i Julián Negredo. El jurat es 
va reunir dissabte passat, in-
tegrat per Delfi Ramírez, de 
l’Agrupació Foto Vendrell, 
Miquel Peiró de l’Agrupa-
ció Foto Catalunya i Ferran 
Morán de la Federació Cata-
lana de Fotografia.

REDACCIÓ. Moixaina, un quintet de música d’arrel, actua 
avui divendres a l’Ateneu, a dos quarts de nou del vespre. 
El grup combina els instruments de vent, corda i percussió, 
tradicionals i clàssics, per a un repertori que barreja la mú-
sica tradicional catalana amb la música d’arrel celta. Per al 
divendres vinent, l’Ateneu ha convocat un concurs de sopes 
fresques d’estiu.

REDACCIÓ. L’escriptora Júlia Costa presenta avui a la biblio-
teca Armand Cardona la novel·la La cendra dels anys. L’acte, a 
dos quarts de vuit del vespre, el conduirà Marta García, de la 
llibreria Ma’at. En aquesta obra, Costa ressegueix la saga de 
Can Cabanell per explicar els esdeveniments i els canvis soci-
als que han sacsejat Catalunya durant els darrers dos segles.

REDACCIÓ. El Museu Víctor Balaguer ha organitzat per al 
dijous 21, a dos quarts d’onze de la nit, una sessió chill out 
amb el barceloní  Albert Salinas, Wooky Dj Set, que va ser al 
Faraday 2011. La seva música sonarà mentre es projecten 
les obres més representatives del museu, en un muntatge 
audiovisual d’Òscar Cívit. Aquest és el segon any que es fa la 
iniciativa que vol fer conèixer el museu entre els joves.

REDACCIÓ. L’Ateveu, la mostra de cançó d’autor que organit-
za l’associació cultural Desperta!, arriba a la cinquena edició 
els dies 2 i 3 de setembre, com sempre a la plaça de l’Assump-
ció. Per celebrar els cinc anys, s’ha convocat l’Ateveu a Banda, 
un espai que Desperta ofereix a les noves veus perquè es pre-
sentin davant del públic. La crida s’adreça a tots aquells que, 
sense ser professionals, gaudeixen escrivint i cantant cançons 
o fent versions dels clàssics. Els interessats s’han d’adreçar a 
despertavilanova@gmail.com

neo Music Latino del seu nou 
projecte: Les quatre barres de 
la poesia. Sota aquest títol, el 
rapsoda ha fet una selecció de 
poesies dedicades a les quatre 
províncies catalanes. De mo-
ment, s’han publicat els dos 
primers discs amb obres de 
Verdaguer, Espriu, Maragall, 
Carner, Miquel Martí i Pol o 
Ventura Gasol, entre d’al-
tres, que evoquen aquells ele-
ments més característics de 
les comarques barcelonines i 
gironines. En els seus especta-
cles, Francesc del Maset pren 
la veu dels poetes més reco-
neguts de la poesia catalana, 
principalment, per recitar-la 
i escenificar-la acompanyada 
de música.

El poeta Rodolfo del Hoyo 
serà avui al Museu del Mar 
per repassar els seus darrers 
poemes. Camins de la memòria, 
el títol proposat a la vetllada, 
és la segona trobada del cicle 
Farambart, coordinada per 
l’escriptora Teresa Costa-
Gramunt. L’acte començarà 
a les vuit del vespre.

Del Hoyo és un barceloní 
que viu i treballa a Santa Co-
loma de Gramenet. Aquesta 
ciutat, la de la seva infantesa 

com a fill d’immigrants, és el 
paisatge que evoca en els po-
emes que ha seleccionat per 
a la vetllada d’avui. 

Rodolfo del Hoyo va pu-
blicant alguns dels seus poe-
mes, al blog El temps, el riu i les 
oliveres. En paper, ha publicat 
diversos llibres per a nens i 
per a joves.

De la literatura per a 
adults, ell mateix destaca els 
relats de Els amors furtius, els 
poemes de Els dits de l’intèrpret 
i El caminant a la deriva.


