CULTURA
L’H Espai de debat

DIARI DE L’HOSPITALET 16 de desembre del 2013

Flamenco. El festival se celebró en el Polideportivo Sergio Manzano

L’escriptor hospitalenc va presentar
el seu llibre dins del cicle Espai de
lletres de L’H Espai de debat. És una
recopilació de contes curts on es
barregen la ciència-ficció i la fantasia.
Cortés barreja les aventures d’un
vampir cosmopolita i alcohòlic amb
els esoterismes del tercer Reich, i
acaba els 10 contes amb dues curioses ficcions històriques sobre el
nazisme i la bruixeria a Cuba i sobre
fi del món on apareix una nova espècie humana. y

Varios momentos del festival que se celebró en el polideportivo de Bellvitge

‘La mirada del
voltor’, l’últim llibre
de Ramon Breu
La novel·la que l’hospitalenc acaba
de presentar a L’H és una crònica
autobiogràfica d’aventura, d’uns joves que volen ajudar a reconstruir
la memòria i la dignitat del país a
les darreries del franquisme. L’obra
també té una trama de ficció i una
part de relat històric. Breu, que ha
escrit diversos llibres, és professor
de secundària, llicenciat en història,
diplomat en sociologia, i especialista en comunicació audiovisual. y

Reconeixement

’Sirius 4’, d’Alfons
Mallol, guanya el
premi Ictineu de
novel·la fantàstica

‘El dulce olvido y
otros cuentos’, de
Nicolás Cortés

Autobiografia

27

XXV edición del Festival
de Fandangos de Huelva

E

l Festival de Fandangos que
organiza el Centro Andaluz
Casa de Huelva ha celebrado su XXV aniversario con
dos invitados de excepción: la joven
promesa del cante Beatriz Romero
y el artista ya consolidado Francisco
José Arcángel Ramos, Arcángel.
La artista, nacida en Palos de la
Frontera, se inició en el cante en

el año 2002 y ha ganado diversos
concursos en Huelva, Sevilla, Madrid
y Cartagena. Para Beatríz Romero
“a los onubenses los fandangos les
recuerdan a su tierra y, los que no lo
son, los admiran igualmente porque
tienen mucho sentimiento”.
Junto a Beatríz actuó el cantaor
Arcángel, que comenzó a destacar
en el año 1998. Su primer disco en

solitario salió al mercado en 2001 y
con él ganó el Premio Andalucía Joven 2002. Ambos estuvieron acompañados a la guitarra por Miguel
Ángel Cortés, Antonio Carrión y
Juan Manuel Vargas. En la velada
celebrada en el Polideportivo de
Bellvitge también actuaron los cuadros de baile y el Coro Alhambra de
la Casa de Huelva. y

En la cinquena edició dels Premis
Ictineu, organitzats per les Ter-Cat
(Tertúlies Catalanes de Ciència-fic
ció, Fantasia i Terror) s’ha lliurat el
premi Ictineu a la millor novel·la fantàstica, a Sirius 4 d’Alfons Mallol.
El reconeixement a la millor novel·
la fantàstica traduïda se l’ha endut
Tempesta d’espases de l’americà
George R. R. Martin. El premi al
conte fantàstic en català l’ha guanyat Xavier Dominguez amb El llac
Cheko i el millor conte fantàstic
traduït al català ha estat Els cosins
d’en Kallakak de Cat Rambo. El lliurament de premis es va celebrar el
passat 23 de novembre a la Biblioteca Central Tecla Sala.
Les Ter-Cat aposten amb aquests
premis per fomentar la lectura i el
debat d’obres publicades en català.
En aquest sentit, atorguen cada
any un reconeixement a les millors
obres de ciència-ficció, fantasia i
terror en aquesta llengua.
Els premis Ictineu van néixer fa
cinc anys arran de l’èxit que va obtenir la revista Catarsi, una de les poques del gènere fantàstic publicades en català. y

i

Més informació:
http://revistacatarsi.wordpress.com

