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Plaça de l’Ajuntament. Trobada d’associacions de folklore català els dies 14 i 15 d’abril per reivindicar les tradicions

Un aplec d’entitats de cultura
popular organitza ‘Engresca’t, L’H’
C
oincidint amb la 23a
edició del concurs de
sardanes Memorial Jaume Ventura i Tort, i sota
el títol d’Engresca’t, L’H, Òmnium
Cultural de L’Hospitalet organitza un cap de setmana dedicat a
reivindicar la cultura tradicional
i popular catalana. Ho farà els
dies 14 i 15 d’abril a la plaça de
l’Ajuntament, quan aplegarà més
de deu entitats hospitalenques
orientades a la promoció de les
tradicions perquè exhibeixin les
seves activitats.
Diables, castells, dansaires, tabalers, plantada de gegants, ball de
bastons, sardanes, grallers, rumba
catalana, tallers de diverses te
màtiques, muntanyisme, recital de
contes, pintura, cant coral, jocs in
fantils... tot té cabuda en un progra
ma d’actes que es desenvoluparà
el dissabte, 14, d’11 a 22h i el diu-

Diables, castellers,
ball de bastons,
sardanes i moltes
altres mostres d’allò
propi de Catalunya
 enge, dia 15, de 10 a 13.30h,
m
aproximadament.
Segons Meritxell Escuder, presidenta d’Òmnium Cultural, “l’Engresca’t, L’H neix de la voluntat
d’aquesta entitat de fer visible la
vitalitat de les associacions de cultura popular de la ciutat, i a la vegada de potenciar una activitat tradicional que fa 23 anys que coorganitzem amb la Coordinadora Sardanista: el Memorial Jaume Ventura i
Tort, en homenatge a aquest compositor hospitalenc”. Escuder apun-

el programa

Moment de l’edició 2011 del Memorial sardanista Jaume Ventura i Tort

ta que l’objectiu és “arrelar aquesta
nova iniciativa a la ciutat” i en un
futur “poder fer-la itinerant perquè
més barris en puguin gaudir”.
Òmnium Cultural de L’H, amb
més de quaranta anys de presència
a la ciutat, té entre els seus objectius la defensa i la promoció de la
llengua, la cultura i la identitat nacio
nal de Catalunya.
23è Memorial Ventura i Tort
El concurs de sardanes dedicat a
Jaume Ventura i Tort (1911-1985)

tindrà lloc el dia 15 a partir de les
11.30h. Al llarg de la seva vida
aquest hospitalenc va arribar a com
pondre més de 200 sardanes, dues
sarsueles i una òpera, que fou estrenada al Liceu l’any 1975. El compositor va dedicar a la ciutat sardanes tan conegudes com Sóc de
L’Hospitalet, Ma terra plana, Llobregatana o Les noies de la Torrassa,
entre altres peces.
El 23 de juliol del 1985, set dies
abans de la seva mort, el Consistori
li va lliurar L’Acollidora com a home-

natge improvisat. Des de llavors, la
Coordinadora Sardanista organitza
una ballada de sardanes en la seva
memòria.
L’Ajuntament ha dedicat un carrer a Jaume Ventura i Tort, al barri de
Bellvitge, a prop de l’Ermita, on té
lloc la tradicional ballada de sardanes de tots els Dilluns de Pasqua,
un aplec que compta amb més de
45 anys d’història. y
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14 d’abril
Plaça de l’Ajuntament
11h. Diables, tabalada
d’inici.
n Geganters, plantada de
gegants.
n Ateneu de Cultura: taller
de pintura.
n Club Muntanyenc: iniciació
a l’escalada i rocòdrom;
excursionisme; material de
muntanya. Local de l’entitat.
n Esplai Xixell: taller de xapes.
n Colla jove: taller de castells.
n Centre Catòlic: taller de
maquillatge.
n Òmnium Cultural: taller de
barretines.
13h. Geganters: ball de
gegants.
n Colla jove: pilar de castells.
n Bastoners: ball de bastons.
18h. Esbart dansaire infantil
del Casino. Lloc: seu del
Casino del Centre.
19h. Centre Catòlic: recital
de contes de Pere Calders.
19.30h. Casino del Centre:
concert de cant coral.
20.30h. Diables: espectacle
de foc.
22h. Òmnium Cultural:
concert de rumba catalana.
15 d’abril
Plaça de l’Ajuntament
10h. Grallers de Bellvitge:
toc de matinada.
11.30h. Coordinadora
Sardanista i Òmnium
Cultural: concurs de
sardanes XXIII Memorial.
Jaume Ventura i Tort.
13.30h. Cloenda.

Literatura. Lliurament del premi de novel·la negra L’H Confidencial 2012 a l’autor barceloní a la Biblioteca de la Bòbila

Rafael Alcalde ‘truca a un estrany’

E

nmig d’un ambient que recor
dava el gènere negre i poli
cíac, amb jocs de màgia i lectura d’extractes de la novel·la, el barceloní Rafael Alcalde va recollir el
premi L’H Confidencial 2012, que
convoquen l’Ajuntament i Roca Editorial i que promou la Biblioteca de
la Bòbila. L’obra premiada es titula
La llamada de un extraño, una obra
totalment dialogada que ens parla
de com les noves tecnologies no
deixen espai per a la intimitat.
Aquesta és la tercera obra de
Rafael Alcalde i ja es pot trobar a
les llibreries dins la col·lecció Roca
Criminal. L’autor va néixer l’any
1961, és llicenciat en filosofia i doc
tor en economia, i actualment és

professor de batxillerat a Vilafranca
del Penedès. Les obres anteriors
–B.T (a la mierda) i Diario anciano–
també van ser premiades en altres
certàmens.
La llamada de un extraño és,
segons Alcalde, “una novel·la de
color gris fosc, producte d’algunes
parts negres com el carbó i d’altres
més clares. No crec que la intriga
estigui barallada amb el que és quotidià. Ans al contrari, em sembla
inquietant que la desgràcia s’acarnissi amb una dona atabalada pel
divorci de la seva amiga o amb una
novieta boja pel seu xicot més que
amb el gastat semental del M16
expert en arts marcials que, peti qui
peti, acabarà triomfant a la trama”.

Rafael Alcalde, premiat amb el L’H Confidencial 2012

A banda de la curiosa trama i del
perill que suposen les noves tecnologies per a la llibertat, la novel·la
crida l’atenció perquè explica una
història únicament amb diàlegs. “Va
començar com una entremaliadura
i va passar a ser una aposta amb
mi mateix”, explica Alcalde. Per als
interessats en aquesta obra s’ha
creat el hashtag #llamadadeunextraño per fer-ne seguiment a Twitter.
El premi L’H Confidencial, que
enguany ha arribat a la sisena edició, ha triat la novel·la de Rafael Alcalde d’entre 121 originals arribats
d’Espanya, Amèrica Llatina, Israel i
Hongria, en la convocatòria que ha
aixecat fins ara més interès entre els
autors de novel·la negra. El premi
està dotat amb 12.000 euros. y
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Més informació:
http://bobila.blogspot.com.es

