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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 21 D’ABRIL DEL 2017

Dylan, Cohen i Ginsberg,
‘convidats’ al Domini Màgic
a Des d’avui fins diumenge el festival dedicat a Vinyoli inclou una quinzena d’actes amb el
protagonisme de la paraula dita i cantada a En destaca una exposició de ‘galls’, obra de Marçal Morell
J.C.L.
SANTA COLOMA DE FARNERS
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El Festival Domini Màgic
de Poesia, que se celebra a
Santa Coloma de Farners,
arriba a la quarta edició i
des d’avui fins diumenge
ha organitzat una quinzena d’actes amb el protagonisme de la paraula dita i
cantada. I és clar, amb la figura de Joan Vinyoli com a
eix vertebrador. Com és
habitual, l’entorn natural
que ofereix el parc de Sant
Salvador, la Casa de la Paraula i l’Auditori municipal són els llocs que acolliran els versos dels poetes
vinguts de diversos indrets del país.
D’aquesta sèrie d’actes,
que arrenquen avui ja des
de bon matí (9.45 h), amb
un espectacle de poesia
per a escolars amb Mireia
Zamora i Toni Xuclà, en
destaquen propostes de
poesia i teatre, un recital
musicat de poesia i els habituals itineraris i lectures
poètiques en diversos espais de la ciutat. Cal remarcar en aquesta edició
la participació del poeta
Lluís Solà (dissabte, a les
18.30 h); de la poetessa
Mònica de Dalmau, guanyadora del primer premi
Carles Hac Mor de poesia
subversiva de Juneda (dissabte a les 13 h); Pepa
Úbeda, traductora d’Allen
Ginsberg, recitant aquest
autor beat (dissabte a les
17 h) i els seus poemes (a
les 19.30 h) juntament

SANT JORDI

Pròleg de la diada
amb emergents i
llibres alliberats
La llibreria 22 celebra avui la
Festa dels autors Emergents,
amb una setzena d’escriptors que signaran els seus llibres. També, a partir de les
sis de la tarda, es projectaran els curts guanyadors del
Concurs de Miniremakes de
Platja d’Aro i, a les 19 h, es farà una sessió de discjòquei.
Per la seva banda, des de les
8 del matí Abacus alliberarà
a les línies d’autobús urbà de
Girona 200 títols, per fer un
passallibres. ■ REDACCIÓ

MÚSICA

Vuit grups actuen
avui en la vuitena
edició del 360Fest
Vuit grups que inclouen alumnes dels instituts de secundària del Gironès tocaran avui
(de 16 a 21 h) en la 8a edició
del 360Fest, que tindrà lloc al
parc del Migdia de Girona.
Protest Day, Festucs, DMB
(Free Life Music), B&B’s, Urban Roots Crew, Cinquena
Avinguda, Nunca Mais Band i
Nearby actuaran en el festival,
organitzat per l’Ajuntament
(Marfà i Secció de Joventut) i
la Casa de la Música. ■ X.C.

Detall del cartell d’aquesta edició, amb els galls de Vinyoli, obra de Marçal Morell ■ EPA
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Joan Vinyoli publica ‘Domini màgic’ a l’editorial Empúries, el seu penúltim llibre,
l’any que va morir.

Joan Vinyoli comença a
passar els estius de la seva
infantesa a Santa Coloma
de Farners, fins al 1935.

amb M. Antònia Massanet
i Víctor Obiols, i Jordi Mas,
que participarà en una
breu caminada pel Rocar
fins a la Miranda (diumenge, a les 10 h). Toni
Xuclà, Mireia Zamora, An-

na Lorita i Jesús Torrent
són altres poetes que participaran en els actes
d’aquest intens programa.
Pel que fa a la música,
també es farà sentir, amb
actes com ara el que tindrà

lloc al bar Sport (dissabte,
a les 23 h), amb una jam
poeticomusical centrada
en Dylan i Cohen. També
amb l’acte que es clourà
diumenge, dia 23, amb el
concert gratuït que oferirà
Cris Juanico a les dotze del
migdia als patis de la Casa
de la Paraula. El cantautor
menorquí presentarà el
seu darrer disc, Una nit
f(a)usta.
Durant tot el festival es
podrà visitar l’exposició
Galls per a Joan Vinyoli,
de l’artista local Marçal
Morell Torra, autor del
cartell d’aquesta edició, en
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què una composició de
galls evoca la col·lecció de
figures de ceràmica amb la
representació
d’aquest
animal que feia Joan Vinyoli, algunes de les quals
s’exposen de manera
permanent a l’Espai Vinyoli de la Casa de la Paraula.
El festival Domini Màgic de Poesia l’organitzen
conjuntament l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners i la Càtedra Joan
Vinyoli de poesia contemporània de la Universitat
de Girona, i té el suport de
la Diputació de Girona. ■

Santi Carulla, cantant de Los
Mustang, participarà avui a la
presentació del llibre 60 històries dels anys 60, que tindrà
lloc a la sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols (19 h). El llibre, publicat per l’Associació d’Amics
de la Música dels Anys 60, inclou el testimoni de diverses
persones que van viure aquella època i es vendrà aquest
cap de setmana en una parada a la rambla Vidal. ■ X.C.
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CD12 LA MOTA, CD13 CENTRAL
DE JAFRE, CD14 CARBÓ, CD40
AIGÜES FOIXÀ, CD54 AMENA.
Horari: de 08:30 h a 14:30 h
Referència D1617
TM: FOIXÀ, JAFRE.
DATA: 25 d’abril de 2017

CD19 SANT LLORENÇ DE LES
ARENES.
Horari: de 07:30 h a 14:00 h
Referència D1517
TM: FOIXÀ
DATA: 25 d’abril de 2017

Preguem que disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment, poden
trucar al 972 47 66 40
112908-1162824w

Presenten a Sant
Feliu ‘60 històries
dels anys 60’
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