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Poesía Música

REDACCIÓ 
CAMBRILS 

Aquest mes d’octubre  
està carregat d’activitats 
commemoratives de 
l’entitat cambrilenca 

Els actes commemoratius del 
mig segle de vida de la Coral 
Verge del Camí de Cambrils arri-
ben aquest octubre al moment 
més àlgid. Concretament serà al 
voltant del cap de setmana del 
20 i 21. El dissabte 20 hi haurà  
el ball folk obert a tothom, amb 
el retorn de Traüt de Tarí, a la 
plaça de la Vila, a les 20 h. L’en-
demà tindrà lloc un dels mo-
ments més emotius del 50è ani-
versari amb la Diada dels can-
taires i excantaires. Per aquest 
dia s’han preparat activitats per 
a totes aquelles persones que 
durant els 50 anys d’existència 
de l’entitat han format part de la 
Coral Verge del Camí d’una ma-
nera més o menys activa, en un 
moment o un altre.  

Segons la presidenta de l’enti-
tat, Lídia Utset, «hem preparat 
aquest dia tan emotiu com un 
homenatge i reconeixement a 
tots els qui han estat cantaires, 
directors i presidents de la Co-
ral, que van ser-hi durant anys o 
persones que han estat uns me-
sos, per una producció musical 
concreta».  

La convocatòria serà a les 
11.30 h, quan, a la missa de diu-
menge al santuari de la Mare de 
Déu del Camí, hi participarà la 

mateixa Coral sota la direcció de 
Núria Ortoneda. A més, la cele-
bració es dedicarà al record dels 
membres de l’entitat ja absents. 
En acabar l’ofici s’oferirà un pe-
tit concert, on els excantaires 
que vulguin són convidats a can-
tar de nou. Per acabar es farà 
una ofrena floral a la Mare de 
Déu del Camí i una gran foto-
grafia de família. Es continuarà 
la celebració dels 50 anys amb 
un dinar de germanor al restau-
rant L’Orangerie de Clos Ba-
renys, que de ben segur s’allar-
garà fins al vespre.  

El petit concert que es farà el 
diumenge 21 és obert a tot el 
públic, serà una petita selecció 
del repertori de la Coral perquè 
tots aquells excantaires que ho 
desitgin puguin cantar. Per 
aquest motiu s’han organitzat 
una sèrie d’assajos oberts a la 
Cripta de l’Ermita els dies 5 
d’octubre, a les 22 hores, i els 
dies 9 i 16 d’octubre, a les 21.30 
hores, on tots els excantaires 
són convidats. 

Una de les tasques de la Junta 
de la Coral ha estat intentar lo-
calitzar tots els cantaires i po-
der-los fer arribar la informació 
de la diada, així com els actes 
del 50è aniversari. Aquesta tas-
ca ha estat feixuga i malaurada-
ment no s’ha pogut localitzar 
tothom. És per aquest motiu que 
demana que si alguna persona 
no ha rebut la comunicació, que 
es posin en contacte amb la Co-
ral, ja que encara són a temps 
de participar-hi i es vol comptar 
amb tothom.

La Coral Verge del 
Camí s’endinsa en el 
seu 50è aniversari

Commemoració

M. NOCHE 
AMPOSTA 

Lo Pati i el Festicam presenten F/
F Föhn, un espectacle que fusiona 
arts escèniques, visuals i plàsti-
ques al voltant del vent.  

L’efecte Föhn o Foehn, per la 
seua pronuncia alemanya, és 
l’efecte termodinàmic que es pro-

dueix quan una massa d’aire en-
tra en contacte amb una mun-
tanya i es produeix un brusc es-
calfament d’aquest aire al descen-
dir per la vessant oposada. Aquest 
canvi brusc incideix en la salut 
mental de les persones. Aquest 
tema extrapolat a tots els vents 
–la tramuntana, el mestral, el 
vent de dalt...– és sobre el que 

reflexiona l’espectacle F/F Föhn, 
que es representarà per primera 
vegada aquest divendres i el dis-
sabte, a les 20.00 hores, a Lo Pa-
ti-Centre d’Art Terres de l’Ebre, 
en el marc del Festival Internacio-
nal de Teatre i Circ d’Amposta, el 
Festicam. 

Es tracta d’un espectacle ‘trans-
disciplinari’ concebut com un 
work in progress col·lectiu que 
connecta d’una manera holística 
diferents disciplines artístiques: 
teatre, circ, dansa, però també 
arts plàstiques i arts sonores i vi-
suals.  

El projecte el capitaneja l’artista 
Mariaelena Roqué, cofundadora 
de la Companyia Carles Santos; i 
Oriol Escursell, de la companyia 
de circ L’Últim Vals. Imatge d’un assaig de l’espectacle ‘F/F Föhn’ a Lo Pati. FOTO: JOAN REVILLAS

Festival

‘F/F Föhn’, l’espectacle que 
fusiona arts escèniques, visuals 
i plàstiques al voltant del vent

REDACCIÓN 
TARRAGONA 

El joven Pol Guasch i Arcas ha sido 
el ganador de la tercera edición 
del Premi Francesc Garriga de poe-
sia dirigido a autores inéditos. El 
jurado consideró que el poemario 
de Guasch presenta «una voz pro-
pia y bien definida», con «origina-
lidad estructural y temática».  

La obra ganadora, titulada pro-
visionalmente Tanta gana, se pu-
blicará el próximo mes de diciem-
bre, en la nueva colección Fran-
cesc Garriga, coeditada per las 

editoriales LaBreu, Buc, AdiA y 
Cafè Central, convocantes del ga-
lardón.  

«El de Pol Guasch no es una 
simple recopilación de poemas 
tempranos sino que se percibe 
una idea unitaria y osada de li-
bro», apunta el veredicto. «El con-
junt és energètic, carnal, mòrbid, 
degudament original i dotat d’una 
forta contundència a partir d’imat-
ges d’impacte, clarivident a partir 
de versos que punyen l’esperit d’una 
ànima en rebel·lia contra un siste-
ma amarat de mediocritat i que 
mereix ser escopit en la seva calba», 

tal com lo cantaba Joan Salvat 
Papasseit, añade. 

En esta edición del Premi Fran-
cesc Garriga de poesía se presen-
taron unos ochenta originales. El 
galardón se entregó la pasada 
semana en Besalú en el marco de 
la novena edición de la feria de 
editoriales independientes Libe-
risliber.  

Pol Guasch es alumno de la Es-
cola de Lletres de Tarragona y 
exalumno del Institut Martí i 
Franquès. Ganador en diversas 
ediciones del Premi Joves.lit con-
vocado por la asociación Apellc. 

El tarraconense Pol Guasch 
gana el Francesc Garriga

Galardón

Pol Guasch, con el galardón de poesía Francesc Garriga.  FOTO: LABREU EDICIONS

El joven se alza con el premio con la obra titulada de forma 
provisional ‘Tanta gana’, que se publicará el próximo diciembre


