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Adifolk fa una crida per omplir
Washington de cultura catalana

Els grups interessats poden presentar la candidatura entre el 2 i el 29 de setembre
Juneda es queda
sense concurs
de sardanes
al campionat
territorial de
lleida

MARC ROVIRA
@guineu
Redacció

L’Aplec Internacional sortirà l’any
vinent d’Europa. Per primera
vegada travessarà l’Atlàntic i la
cultura catalana prendrà protagonisme a Washington, on formarà part de l’edició del 2018 de
l’Smithsonian Folklife Festival, un
festival etnològic de llarga tradició que se celebra cada any la
darrera setmana de juny i la primera setmana de juliol. Aquest
certamen, que busca el vessant
més antropològic del folklore,
per damunt de l’espectacularitat, ha convidat Catalunya com a
país per mostrar el seu folklore, la
seva forma de vida, i per aquest
moment, des del Govern s’ha
apostat per vertebrar la participació en l’Aplec Internacional que
any rere any ha acostat la cultura
popular catalana a diverses ciutats d’Europa. Adifolk ha acceptat
el repte i sumar tots els esforços
possibles per aprofitar aquesta finestra única al món antropològic,
per ensenyar i explicar la cultura
popular més enllà d’Europa.

FOTO: Adifolk / Imatge de l’Aplec d’Ostrava a Croacia aquest 2017
Per aquest motiu, i amb vistes a
l’estiu vinent, ja s’ha començat
a treballar en la forma d’aquest
festival, i adaptar l’Aplec als requisits dels americants. Per
fer-ho possible i treballar amb
temps, Adifolk obrirà el 2 de setembre vinent, els formularis

perquè els grups de dansa com
ara les sardanes, música com ara
les cobles, o bestiari, castellers,
bastoners, etc. D’entre totes les
propostes, entre els mesos de
desembre i gener, l’organització,
és a dir, Smithsonian, Generalitat i Adifolk, contactarà amb els

grups per concretar les propostes
i fer la selecció final que farà el
festival americà.
Adifolk ha publicat al seu web les
bases per aquesta nova edició
de l’Aplec que serà, sens dubte,
el més internacional que hagi fet
mai l’entitat.

‘Mans’ canvia d’hora el setembre vinent

El programa de Catalunya Ràdio s’emetrà entre la 1 i les 2 del migdia, com a
part final d’’El Suplement’
El programa que coordinen els periodistes Quim Rutllant i Ester Plana, ‘Mans’, sobre sardana i cultura
catalana en general a Catalunya
Ràdio, deixarà la primera hora del
dissabte per passar a emetre’s els
diumenges d’1 a 2 del migdia, com
a part final d’’El Suplement. Segons va anunciar el director de la
cadena, Saül Gordillo, és una ‘’millor franja00 d’audiència malgrat
que es perdi un dia d’emissió i de
durada total, i perilli els dies que
hi hagi retransmissions esportives
importants a partir de les 12 del
migdia.
Malgrat tot, la Confederació Sardanista de Catalunya ha pogut

Quim Rutllant i Ester
Plana coordinen el

Després de molts anys amb un
concurs al Campionat de Coles
Sardanistes de la Terra Ferma, Juneda s’ha quedat enguany sense
concurs. La falta de pressupost
per part de l’organització n’és la
causa. Amb aquesta baixa, el retorn de l’activitat competitiva de
després de l’estiu, es retarda fins
el primer cap de setmana de setembre, quan hi ha programats
els concursos de Vilanova de Bellpuig i Borges Blanques, i també
el d’Encamp, a Andorra.
EL CONCURS DE VERDÚ
CANVIA DE DATA

programa ‘Mans’
saber que l’emissora pública està
estudiant la possibilitat d’introduir continguts de cultura popular, especialment de sardana, al
llarg de tota la graella d’emissions.
Una mostra n’és el nou programa
de música d’arrel que s’emetrà a
través de la ràdio musical iCat FM
cada dimarts entre 11 i 12 de la nit,
també responsabilitat de Quim
Rutllant i Ester Plana.
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Per tal d’evitar la coincidència amb el referèdum convocat per l’1 d’octubre, l’ACSTELL ha decidir modificar la data
del concurs de Verdú que hava
de tenir lloc aquell diumenge.
Fnalment, la competició es
farà el dissabte 30 de setembre a la Plaça Major a partir de
les 7 de la tarda i amb la cobla
Tàrrega de convidada.

