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Editats els Premis Literaris
2013 de poesia i narrativa
Setmanari Sóller posa a la venda a partir d’avui els dos llibres per 3 euros
R.S.S.

Alumnes i professors a Sta Catalina abans del concert.

Joves pianistes de
Burdeus i Mallorca
actuaren al Port
M.A.C
L’Oratori de Santa
Catalina va acollir diumenge
un magnífic concert protagonitzat per joves pianistes
del
Conservatori
de
Merignac a Burdeus i del
Conservatori Superior de
Música i Dansa de Mallorca.
Els joves francesos es trobaven a Mallorca participant
d’un intercanvi amb els
alumnes mallorquins. Uns i
altres, durant uns dies han
compartit experièncie, han
fet classes conjuntes i han
conegut com és l’ensenyament musical a França i els
joves francesos com és a
Mallorca.
Evidentment, durant la

seva estada a l’Illa no han
mancat alguns concerts i, un
d’ells va ser diumenge al
Museu de la Mar.
Els joves pianistes posaren de manifest el seu nivell
i ho feren interpretant magistralment al piano obres de
compositors de la talla de
Chopin, Debussy, Poulenc,
Ravel o Granados, entre
molts d’altres.
En definitiva, un magnífic
concert i una bona experiència pels joves músics, que
també aprofitaren per visitar
al Port en un dia esplèndid.
Esperempoder tornar a
gaudir algun altre dia de les
interpretacions d’aquests
joves pianistes venguts de
França.

Darrer dia per
apuntar-se al
concurs de JJMM
M.A.C
La delegació local de
Joventuts Musicals ha anunciat que el Concurs de Joves
Intèrprets, que es farà el
proper cap de setmana del
26 i 27 d’abril, ja ha pràcticament cobert totes les places, tot recordant que el termini d’inscripció finalitza
demà diumenge. Encara
n’hi havia de disponibles
La mecànica serà la mateixa de cada any, el dissabte es faran les proves classificatòries i el diumenge la
final, sempre a la Capella de
les Escolàpies, acabant amb
el lliurament de premis.
Categories
El concurs es divideix en
tres categories, de 8 a 11
anys, de 12 a 15 anys i de 16
a 20 anys, havent dos premis
per categoria, un en metàl·lic

i un altre donat per Musicasa
en forma de vals per comprar a la seva tenda.
També hi haurà el premi
Maribel Pons, que es concedfirà al millor participant
solleric.
Un jurat format per renombrats noms de la música
decidirà els guanyadors.
Podem dir que, a hores d’ara
mancava encara algun membre per confirmar, i esperam
poder-ho fer ja a la propera
edició d’aquest setmanari.
Per tant, el proper cap de
setmana arriba la nova edició que té sempre molt bona
acceptació.
Cada any el concurs
acostuma a tenir una bona
acollida, tant de participants
com de públic, i segur que
que aquesta vegada no serà
cap excepció. Per tant, ens
trobam a una setmana per la
seva celebració.

El Setmanari Sóller i
Ajuntament han col·laborat
en l’edició dels Premis
Literaris Vall de Sóller 2013
possibilitant per primera vegada la difusió de les obres
guanyadores. El Setmanari
Sóller ofereix a partir d’avui
als seus lectors i a qualsevol
persona interessada la possibilitat d’obtenir les dues
obres per un preu de llançament de 3 euros que inclou
els dos llibres. Es podran adquirir a la nostra redacció, al
carrer Canals 9, en horari
d’oficina, de dilluns a divendres.
Els guanyadors de l’edició
passada van ser dos autors catalans, Òscar Palazón i James
Manresa, premiats respectivament amb el premi de poesia Guillem Colom Ferrà i
amb el de narrativa Joan
Marquès Arbona. Ambdues
obres han estat editades per
Documenta Balear.
Òscar Palazón i Ferré
(Lleida, 1969) és professor de
secundària, escriptor i traductor. Ha escrit els poemaris
Atles de la memòria
(Cossetània, 2005) i el coit
imperfecte (March Editor,
2010) i les novel·les Un rostre
que no és meu (Cossetània,
2008) i El fotògraf (Ara
Llibres, 2008), publicada en
castellà per JP Libros el
2010. Viu a Les Borges del
Camp. La seva obra premiada
en els Vall de Sóller
«Imagino Budapest» és un
poemari, prologat per Mireia
Vidal-Conte. Es tracta d’un
estil «híbrid en el que l’autor
se sent molt còmode i que

La setmana que
ve la Trobada
de Pintors
del Barranc
M.A.C
El proper cap de setmana,
sempre que el temps ho permeti, età previst que es dugui
a terme una nova edició de la
Trobada de Pintors del
Barranc, esdeveniment recuperat fa poc temps.
El programa d’actes serà
similar a l’any passat, començant el dissabte dia 26 i acabant l’endemà diumenge capvespre amb l’exposició a
Plaça de les obres realitzades
durant els dos dies. S’espera
comptar amb una bona participació.

Els autors: a d’alt Òscar Palazón i a baix James Manresa.

d’una petita narració o diari
de viatge n’acaba fent paisatge i proposta poètica».
James Manresa (Hitchin,
Gran Bretanya, 1973) compagina la seva feina com a
oficial en un vaixell de rescat

al mar del Nord escocès amb
l’escriptura i traducció literàries. Ha traduït a l’anglès diversos contes infantils i obres
d’autors com Jordi Albertí,
Jordi Pijoan o Toni Cruanyes,
i al català, entre d’altres,

Matthew Tree. Actualment
està treballant en la biografia
de Miquel Sunyer per a
Planeta. La seva obra guanyadora en els Vall de Sóller,
«Dissolt», és un relat en el
que el seu protagonista,
n’Arnau, cerca respostes intentant travessar el canal de la
Mànega nedant, però el
somni es converteix en un
confús joc de vida o mort, on
res no és el que sembla, ni res
no sembla el que és».
Els amants de la literatura
i la poesia no vos podeu perdre aquestes obres, que també
poden ser un magnífic regal
per al proper Dia del Llibre.

