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Pintura. L’exposició comença la seva itinerància a l’Harmonia de L’H
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Vers i Revers. Les dues cares de la realitat

Nova associació poètica
La nova entitat poètica Vers i Revers va organitzar un primer recital
de presentació a L’Hospitalet al CC
Sant Josep sota el títol de Contraris.
Però, per què Vers i Revers? L’entitat,
presidida per Joan Ignasi Elias, argumenta que la realitat sempre té dues

cares: “una dualitat que no és adversa, sinó complementària, l’una no
s’entendria sense l’altra. Això porta a
l’equilibri, a l’harmonia que tots cerquem i que també és el gran objectiu de l’expressió poètica”. Més info:
http://versirevers.blogspot.com. y

Bipol·art. Inscripció oberta durant el gener

Tallers de dansa contemporània
Les obres de la mostra es poden veure fins al 27 de febrer

‘Joan Ponç. Capses
secretes 1975-1980’

L

’edifici l’Harmonia acull fins
al 27 de febrer l’exposició
“Joan Ponç. Capses secretes 1975-1980”, organitzada per la Diputació de Barcelona, a
través de l’Àrea de Cultura, i l’Associació Joan Ponç. La mostra preten
donar a conèixer a les noves generacions aquest pintor vinculat al

grup Dau al Set. En aquesta ocasió
es presenta una selecció de 122
dibuixos de la suite Capses secretes, que consta de 424 dibuixos i
es desglossa en 9 sèries: Mini geperuts, Degollats, Caps-espelma,
Èxtasi, Espurnes, Irregulars, Degenerats, Celestial i Estranya. A l’exposició, cada sèrie va acompanya-

da d’un text que el mateix artista va
demanar a diversos escriptors amb
motiu d’una exposició el 1983, un
any abans de la seva mort.
Joan Ponç va néixer a Barcelona
el 1927 i va estudiar amb el mestre
Ramon Rogent. El 1948 va fundar
la revista Dau al Set junt amb Brossa, Cuixart i Tàpies, entre d’altres. y

L’Associació Bipol·art manté oberta
durant aquest mes la inscripció per
al nou curs de moviment i per als
tallers intensius de dansa que imparteixen al CC la Bòbila. El curs de
moviment autèntic i taller de creació

tindrà lloc del 10 de febrer al 30 de
juny, els dijous de 18.30h a 20.30h.
El 2 i 3 d’abril impartiran un taller
d’improvisació i el 7 i 8 de maig un
taller tècnic de contemporani. Més
info.: www.bipolart.org. y

I Concurs. Convocat per la Bòbila

Microrelats de gènere negre
La Biblioteca la Bòbila i l’editorial
RBA han organitzat el primer Concurs de Microrelats Negres de la
Bòbila, amb la intenció de fomentar
la creació de ficcions criminals i l’ús
de les xarxes socials. Els concur-

sants han de participar des del Twitter o el Facebook, amb microrelats
de 140 caràcters d’extensió màxima.
Les bases del certamen es poden
consultar a partir d’aquest mes de
gener a http://bobila.blogspot.com. y

