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L’hondurenya Bethy Estrada publica el
recull poètic «Revivamos el amor»
● Girona. La poetessa hondurenya Bethy Estrada,
resident a Girona des de fa 7 anys, ha publicat el
poemari Revivamos el amor. El llibre, dedicat «a
l’amor original vertader», es pot trobar a les llibre-
ries Geli, Empúries i Montserrat i, demà, a la para-
da que l’autora tindrà a la plaça Catalunya. Estrada
és fundadora de l’ONG Ayuda Benéfica para Bue-
nas Acciones (ABBA). / X.C.

Eduard Sans recull en un llibre els
poemes del seu avi, Miquel Duch
● Girona. Eduard Sans ha reunit a  Poemes del meu
padrí (L’hereu Marina) l’obra poètica del seu avi
matern, Miquel Duch Capell (Arbeca, 1911-1983).
Es tracta d’un recull de 61 poemes en català, escrits
durant la postguerra i il·lustrats amb fotografies fa-
miliars i dels manuscrits originals, que es pot ad-
quirir a la llibreria Geli, la cooperativa Abacus i
l’agència de viatges Jet-Lag de Girona. / X.C.

� Biennal d’Interiorisme. Sinergia Interiors (Riu-

dellots), de Sònia Busquets i Marta Brugulat, ha
guanyat la XI Biennal de Disseny d’Interiors de Gi-
rona. També hi ha hagut mencions per a Farmàcia
Vila (Girona), de Teresa Casas, i punt d’informació
de Cal Moliner (Banyoles), de Maite Prats. / X.C.

Sismògraf no és altra cosa
que l’evolució natural de
l’aposta que des de fa anys
porta a terme l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot
entorn de la dansa contem-
porània i, de fet, de tota la
creació artística contem-
porània. En el camp de les
arts escèniques, ha conso-
lidat el festival Panorama,
i ara és el torn de la dansa
contemporània.

Sismògraf –el nom del
festival prové del concepte
de captar el moviment en
els espais urbans i natu-
rals– s’inicia el 29 d’abril
amb l’estrena de l’especta-
cle de vídeodansa, Tempo-
ril Foret de Vero Cendoya,
guanyador de la beca Incu-
badora 2008 (20.00h, saló

de sessions de l’Ajunta-
ment) i amb la presentació
del Residansa, un projecte
de residències de dansa a
la Garrotxa impulsat per
l’Ajuntament de les Pre-
ses, l’Institut de Cultura de
la Ciutat d’Olot i l’esbart
Marboleny.

Hi destaquen els Trajec-
tes, un d’urbà, l’1 de maig,
i un de natural, el dia 3. El
primer, en diversos espais
del centre, on els especta-
dors podran veure la Cia
Gira, la Cia Vero Cen-
doya, la Cia Entremans, la
Cia Emmanuel Grivet i la
Cia Circle of Trust. El se-
gon, al parc Nou i al seu
entorn amb les propostes
de Les Crusans, la Cia Ce-
tra, la Cia de Sílvia Brosa,

la Cia Anton Lackhy i Pe-
ter Jasko i la Cia Laura
Arís i Jorge Jáuregui.

També hi sobresurt l’es-
pectacle de hip hop, d’Ur-
ban Flava, al Montsacopa
(2 de maig, a les 18.00h),
en què es combinen els
balls de tots els estils que
engloba l’estreet dance,
amb acrobàcies, i sobretot,

A+, cosas que nunca te
conté, de De Senza Tempo
(volcà Montsacopa, 22.00
h). L’espectacle combina
circ, teatre i dansa. En el
marc del Sismògraf, del 17
al 29 d’abril totes les esco-
les descobriran continguts
de la dansa a les maletes de
la proposta Les maletes del
dan dansa.

Creen a Olot un
festival de dansa
contemporània

Sismògraf té el paisatge com a escenari

JORDI CASAS / Olot

● L’Ajuntament d’Olot ha apostat definitivament per la
dansa contemporània creant el festival Sismògraf i singula-
ritzant-lo amb l’aposta per dur aquesta forma d’art als es-
pais urbans i paisatgístics de la ciutat. Hi destaquen els iti-
neraris urbà i naturals anomenat Trajectes i un espectacle
dels De Senza Tempo a les grederes del volcà Montsacopa.

Els Senza Tempo en acció, en un espectacle recent. / EL PUNT


