16

CULTURA

22 de juny del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Poesia i dansa. El 5è Campionat Nacional de Poetry Slam i L’Hospitalet Street Dance Festival han aplegat molts seguidors

Cultura urbana a L’H

L’H Street Dance Festival
I si la poesia té molts addictes,
les danses urbanes també apleguen
molts seguidors entre la gent jove
amant del ritme i les acrobàcies.
El breakdance és una cultura que
prové del Bronx dels anys 80 i que,
d’un temps ençà, s’ha expandit per
tot el món. El 13 de juny es va cele
brar el tercer L’Hospitalet Street
Dance Festival al Poliesportiu del

Literatura

cedida slam poetry/Ana Lagos

L

’auditori Barradas va acollir
el 5è Campionat Nacional de
Poetry Slam, una modalitat ar
tística on es combinen la in
terpretació escènica amb la recitació
del text. Aquest campionat se celebra
des de fa quatre anys amb l’organit
zació de lligues regulars a diverses
ciutats espanyoles. La cinquena edi
ció va estar organitzada per l’Associ
ació Cultural Mecànica Planetària de
L’Hospitalet.
Aquest campionat té el format de
combat poètic on el públic assistent
decideix, mitjançant votacions, qui
és el favorit de la vetllada i també el
guanyador. Enguany hi van participar
14 poetes representant al mateix
nombre de ciutats d’Espanya, inclosa
L’Hospitalet, que ho va fer amb Iñaki
C. Nazábal, guanyador de la lliga
Poetry Slam de la ciutat.
El cinquè campionat nacional el
va guanyar Salva Soler, de Barcelo
na; el segon va ser Esteve Bosc, de
Sant Boi-el Prat; el tercer, Carlos
Ávila, de Toledo, i la quarta, Sandra
Peña, de Jaén.
La gala final de la competició po
ètica va ser presentada per l’hospita
lenc Dani Orviz, campió d’Espanya i
d’Europa de Poetry Slam l’any 2012
i tercer del món l’any 2013.
Fa quatre anys es va celebrar el
primer campionat nacional després
que moltes ciutats espanyoles co
mencessin a organitzar lligues regu
lars de poesia. Els campionats estan
organitzats per les associacions
federades d’slam poetry a Espanya
i fins ara han tingut lloc a Barcelona,
Jaén, Madrid i Mallorca. El 2015,
L’Hospitalet s’ha convertit en la cin
quena ciutat de l’Estat a organitzar el
campionat.

Participants i organitzadors del campionat nacional Slam Poetry a l’escenari de l’Auditori Barradas

Competició a l’Street Dance Festival, al Poliesportiu del Centre

Art

Centre, organitzat per l’Associació
Cultural Urban Empire, l’escola
Street Dance Area i la Regidoria
d’Esports i Joventut. Hi van partici
par més d’un centenar de b-boys,
terme amb què s’identifiquen els
practicants de danses urbanes, pro
cedents d’arreu del món. El Festival
es va dividir en dues competicions:
Floor Wars Spain, on grups de tres
ballarins van competir per repre
sentar Espanya en el Floor Wars
International de Copenhaguen on
va guanyar el grup Legacy Ormus, i
All Styles, equips de cinc breakers
que van ballar tots els estils. Aquest
premi va ser per Street Life.
L’espectacle de fi de festa el van
protagonitzar els alumnes de l’es
cola Street Dance Area de L’Hospi
talet, un centre de danses urbanes
nascut l’any 2008 i dirigit per Ángel
Patiño, director de l’escola i ballarí
premiat en diversos campionats es
tatals i internacionals. y

Cinema

Convocat el Premi
L’H Confidencial de
Novel·la Negra

‘Apropa’t a l’art’
fa un mural per al
Joaquim Ruyra

Josep Llurba obté un
premi per traduir ‘El
Gran Hotel Budapest’

L’Ajuntament i Roca Editorial han
convocat la desena edició del premi,
dotat amb 12.000 euros. Els origi
nals es poden presentar fins al 5 de
setembre a l’editorial i el guanyador
se sabrà el mes de gener del 2016.
S’hi poden presentar escriptors de
qualsevol nacionalitat amb obres
originals i inèdites en català o cas
tellà que han de tenir una extensió
de 200 a 300 pàgines. L’obra gua
nyadora es publicarà a la col·lecció
Roca Criminal. y

El mural forma part del curs ‘Apropa’t
a l’art’, un programa de la Fundació
Arranz Bravo adreçat a les escoles
de L’H que té dos objectius: pro
posar formació d’art contemporani
al professorat i realitzar una obra a
l’escola, comptant amb un artista
convidat. A l’Escola Joaquim Ruyra,
l’artista és Miquel Gelabert, el pri
mer dels artistes que va exposar a la
Fundació Arranz Bravo. Han decidit
fer un mural al pati de l’escola amb
pares, mares i alumnes. y

L’hospitalenc Josep Llurba ha re
but un premi de l’Associació de
Tra
ducció i Adaptació Audiovisual
d’Espanya (ATRAE) per la traducció
a l’espanyol de la pel·lícula El Gran
Hotel Budapest. Llurba ha explicat
als Mitjans de Comunicació de L’H
que “no eren uns diàlegs senzills, hi
havia diferents nivells de llenguatge
depenent del personatge”. Al repte
s’hi afegia Wes Anderson, un direc
tor exigent que supervisa totes les
versions de les seves pel·lícules. y

