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En el seu cinquè aniversari

El teixit
associatiu
continua
amb Bòsnia

El col·lectiu Verba
recorda els millors
poetes catalans al
Centre Catòlic

ROSA SALGUERO

L’entitat
ha interpretat
17 autors
catalans des
dels seus
inicis al 1990
avui dia, no està per versos”.
El col·lectiu Verba, que té com
a finalitat principal la lectura de poesia en català, es va crear al 1990
en el marc del Quardre Escènic del
Centre Catòlic amb l’objectiu de
difondre els poetes més representatius de la literatura catalana i els
de L’Hospitalet. Des dels seus inicis, a banda dels seus recitals, han
tingut una participació molt activa
en actes organitzats per altres entitats de la ciutat, com l’homenatge que Gent de Pau va retre a Màrius Torres o la lectura de poemes
de Pere Quart a petició de la Comissió de Festes de Bellvitge.
Trias apunta que al llarg d’a-

Un moment de l’espectacle La sal, amb textos de M. Mercè-Marçal
quests cinc anys la poesia “ens ha
enriquit molt. Hem anat estudiant,
discutint... i per a molts de nosaltres que no tenim carreres universitàries ens ha estat d’un gran ajut
en la nostra formació personal. Som

conscients -continua- que el gènere costa d’entrar la primera vegada, però estem convencuts que el
segon cop ja agrada”. Pel proper
any estan preparant un homenatge al poeta local Pere Vives Sarri.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La foto

notícia

Segunda semana
de la familia en
el año mundial
de la tolerancia
REDACCIÓN

IMACNA

El col·lectiu Verba, adscrit al Quadre Escènic del Centre Catòlic, ha
complert cinc anys d’existència i
els ha celebrat fent el que més els
hi agrada, recitar poesia. La cita
va ser el passat 2 de desembre damunt l’escenari que tantes vegades
els ha escoltat, el Catòlic. En allà,
un nombrós públic els esperava
per degustar el selecte bufet de versos que havien preparat amb els
17 autors catalans que al llarg dels
cinc anys han treballat: Josep Maria de Sagarra, Joan Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Carles Riba,
Miquel Martí Pol, Maria Mercè Marçal, per citar-ne alguns, sense oblidar els poetes locals Francesc
Marcè, Carme Jorba i Anna Maria
Fontanals, als quals han dedicat
recitals especials. El recital el van
dividir en quatre parts, la primera
on únicament van fer servir la impostació de la veu, i la resta en què
van acompanyar els poemes de
música, dansa i cant.
Andreu Trias, director del grup,
es mostra molt satisfet de l’acollida
del públic en aquest acte. “Vam doblar l’assitència habitual -explica
Trias-, el que ja és molt, tenint en
compte que la poesia té sempre un
públic minoritari. La gent -somriu-,

FOTO CEDIDA PER VERBA
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Les entitats de L’Hospitalet continuen promovent iniciatives per ajudar el poble bosnià, malgrat els darrers acords de pau. En aquest sentit, el CCR Collblanc-Torrassa va
organitzar un ball benèfic a l’aula
de cultura del barri el passat 24 de
novembre, on es van recaptar cent
mil pessetes que han estat ingressades en el compte que l’Ajuntament té obert a la Caixa (21003027-80-2200301141). Els artistes
de la ciutat també han col·laborat
en la recaptació de diners amb l’organització de Solid’Art, mercat
d’art a l’Aula de Cultura de Santa
Eulàlia on es van subhastar obres
d’art entre el 15 i el 22 de desembre i del mercat de gravats celebrat
el 17 de desembre a la Tecla Sala.
Els mercats i les escoles han
centrat les iniciatives de recollida
de material, els primers de menjar
i productes d’higiene, i els segons
de material escolar aprofitant la
Fira d’Hivern celebrada el 14 de
desembre a la Rambla Just Oliveras. De la seva banda, el Ple Infantil ha redactat un ban denunciant
la guerra a l’ex-Iugoslavia.

Joves contra la sida.

Centenars de joves hospitalencs van participar el passat 1 de desembre en el concert de música rock organitzat pels Joves per la Igualtat i la Solidaritat de L’Hospitalet
per commemorar el Dia Mundial de la Sida. El concert, a càrrec dels
grups Mouth Off i La Llave del Deseo, va tenir lloc a la Tecla. Conferències, una representació teatral i l’exposició Imatges contra la sida han
centrat els actes d’aquesta diada, decretada per l’OMS, a L’Hospitalet.

La Comisión de Actos Culturales de
la parroquia Mare de Déu dels Desamparats, de La Torrassa, cerró el
pasado 3 de diciembre la segunda Semana de la Familia que dedicó esta vez al tema de la tolerancia, con motivo del año internacional decretado por la ONU.
Las actividades, que comenzaron el 26 de noviembre, combinaron los actos informativos con los
lúdicos y religiosos. Los primeros
se centraron en tres conferencias
en las que se abordó a fondo el
tema de la tolerancia y la familia,
con títulos como La tolerancia: valor moral y compromiso cristiano,
o Tolerancia i multiculturalitat. Según el presidente de la comisión
de actos, Antonio Carrión, “la asistencia de público a estos forums
de debate ha sido muy positiva con
una media de entre 70 y 80 personas en cada una”. En las conferencias se puso de manifiesto la importancia de la tolerancia como el
principal valor para garantizar la
convivencia en el seno de la familia y de la comunidad.
Entre los actos festivos destacaron el concierto de plegarias del
día 26 en la parroquia y la excursión del día 3 al Ripollés.

