El festival Di(vi)nes arriba a la seva cinquena edició amb dos concerts a Reus i un a Altafulla

L’associació cultural Etcètera ho té tot a punt per a la cinquena edició de festival Di(vi)nes que va crear l’any 2017 amb
el repte de promoure la creativitat en clau femenina. Enguany, des de l’organització s’ha fet un esforç econòmic
superior a edicions anteriors per poder donar més rellevància a l’espectacle que arriba a un aniversari molt especial.
Òscar Ramírez Dolcet, president d’Etcètera, explica que “no ha estat gens fàcil tirar endavant aquesta acció cultural
que ara ja hem consolidat i és coneguda arreu de l’estat espanyol i molt especialment a tot Catalunya. L’aposta dels
nostres patrocinadors ha estat clau per garantir la continuïtat del festival i els hi agraïm que hagin cregut en aquest
projecte en clau femenina, no pas feminista, que ha donat llum a les moltíssimes poetesses i cantautores que havien
de brillar i no ho feien”.
La cinquena edició del Di(vi)nes, que es conforma amb tres actuacions que s’obren amb un tast de poesia per donar
pas a un concert acústic i al tast d’un vi concret per a cada vetllada, farà el seu tret de sortida en pocs dies i avançantse al seu calendari habitual. La primera cita serà el divendres 17 de setembre, a les 21.00h a la Planta Segona de La
Fira Centre Comercial de Reus, amb la poesia de Carme López i la música de la jove cantautora tarragonina Maria Fort.
El vi serà el Glops de la DO Priorat.
El segon concert, que s’emmarcarà dins les festes de Misericòrdia de Reus, serà de nou a La Fira Centre Comercial, a
les 21.00h, i en aquest cas serà el divendres 24 de setembre. Les protagonistes seran la poetessa de Vilanova
d’Escornalbou Dolors Ollé i la cantant altafullenca Lynne Martin. El vi serà el Coordenades de la DO Tarragona.
La tercera jornada del festival Di(vi)nes es traslladarà a la plaça de l’Església d’Altafulla el divendres 1 d’octubre a les
21.00h. Allí hi llegirà les seves poesies la poetessa Fe Ferré Ferraté i després arribarà la música de Poètic Trio amb el
seu espectacle “Al Mar Maragall” en el qual es musiquen totes aquelles poesies de Joan Maragall vinculades amb el
mar. El vi del concert serà vi blanc Nyec del Celler Estol Verd de Rodonyà.
Cinc anys després de la seva creació, els organitzadors del Di(vi)nes en fan una molt bona lectura. Òscar Ramírez
Dolcet, president de l’entitat, matisa que “allò que hem aconseguit ha estat la suma d’un treball de la gent que formem
ETC, del públic que ha assistit als concerts, dels sponsors que s’han mullat en aquesta iniciativa i de les poetesses i
cantautores que han encabit el seu espectacle en una proposta econòmic humil per part nostra perquè, com sempre
hem dit, el Di(vi)nes és de petit format i baix pressupost”.
El festival Di(vi)nes està patrocinat per La Fira Centre Comercial, la Fundació Privada Mútua Catalana i la Diputació de
Tarragona. L’aposta feta pel territori aquests anys, en les quatre primeres edicions i també en aquesta cinquena, és
clara ja que totes les poetesses que hi han actuat són de les comarques de Tarragona i en el cas de les cantautores,
cada edició ha portat dues creadores tarragonines i una d’altres punts de Catalunya com Barcelona, Vic, Martorelles
o Mataró.

La cinquena edició del festival Di(vi)nes comença a Reus amb una notable presència de públic

La poetessa Carme López i la cantautora Maria Fort van obrir aquest divendres a La Fira Centre Comercial de Reus la
cinquena edició del festival Di(vi)nes davant un nombrós públic que va gaudir també del vi del concert, el tercer
element lligat amb la música i la poesia que donen forma a aquest festival que promou la creativitat en clau femenina.
Amb quatre edicions a les esquenes, aquesta cinquena és especial perquè, com expliquen des de l’associació Etcètera,
entitat organitzadora de l’esdeveniment, no és fàcil “donar continuïtat a iniciatives culturals de baix cost com el
Di(vi)nes en un moment en que la cultura ja costa de pair a part de la societat mentre l’altra només viu i beu de les
grans produccions subvencionades amb grans xifres”.
Amb tot, el Di(vi)nes ha crescut i s’ha consolidat, convertint-se en una cita dins del calendari cultural català. Ara, encara
queden dos concerts d’aquesta cinquena edició i es tracta de dues propostes ben diferents i molt interessants.
Aquest divendres 24 de setembre es farà la segona actuació, que s’emmarca dins les festes de Misericòrdia de Reus i
que serà de nou a La Fira Centre Comercial, a les 21.00h. Les protagonistes seran la poetessa de Vilanova d’Escornalbou
Dolors Ollé i la cantant altafullenca Lynne Martin. El vi serà el Coordenades de la DO Tarragona.
La tercera jornada del festival Di(vi)nes es traslladarà a la plaça de l’Església d’Altafulla el divendres 1 d’octubre a les
21.00h. Allí hi llegirà les seves poesies la poetessa Fe Ferré Ferraté i després arribarà la música de Poètic Trio amb el
seu espectacle “Al Mar Maragall” en el qual es musiquen totes aquelles poesies de Joan Maragall vinculades amb el
mar. El vi del concert serà vi blanc Nyec del Celler Estol Verd de Rodonyà.
El festival Di(vi)nes està patrocinat per La Fira Centre Comercial, la Fundació Privada Mútua Catalana i la Diputació de
Tarragona.

El Festival Di(vi)nes arriba a la seva recta final amb un gran concert gratuït a Altafulla

La plaça de l’Església d’Altafulla serà l’escenari de cloenda del festival Di(vi)nes en la seva cinquena edició aquest
proper divendres 1 d’octubre.
A les 21.00h s’alçarà el teló de l’últim concert del cicle que porta a Altafulla una proposta musical molt potent. El grup
Poètic Trio presentarà el seu espectacle “Al mar Maragall” en el qual ha musicat totes les poesies del poeta Joan
Maragall que parlen del mar, els pescadors i altres elements marítims. El concert s’iniciarà amb un tat de poesia de la
poetessa Fe Ferré Ferraté que presentarà textos del seu últim llibre “Converses amb l’arbre de Júpiter”. El vi del
concert serà el “Nyec” del celler Estol Verd de Rodonyà (DO Tarragona) i com a acompanyament hi haurà una bosseta
d’avellanes de la DOP Avellana de Reus. Tot això, sense cap cost.
Així, doncs, la música, la poesia i el vi seran els protagonistes de la vetllada que començarà a les 21.00h i que serà
gratuïta tot i que serà necessària una invitació si es vol gaudir també del got del vi del concert i de la bossa d’avellanes
torrades. Per a qui no pugui passar a recollir les invitacions per l’ajuntament d’Altafulla, les pot reservar per correu a
associacioetcetera@gmail.com dient el nom i el número d’entrades que necessita i que haura recollir el mateix dia del
concert.
El festival Di(vi)nes va nàixer l’any 2017 amb l’objectiu de difondre la creativitat en clau femenina i s’ha convertit en
tot un referent al país a més d’una data fixa al calendari festiu de Catalunya. Enguany els dos primers concerts han
estat a La Fira Centre Comercial de Reus. El passat divendres va actuar-hi la cantant Lynne Martin i la poetessa Dolors
Ollé. El primer concert va anar a càrrec de la cantant Maria Fort i la poetessa Carme López. El festival Di(vi)nes està
patrocinat per La Fira Centre Comercial, la Fundació Privada Mútua Catalana i la Diputació de Tarragona.

El festival Di(vi)nes clou la cinquena edició omplint la plaça de l’església d’Altafulla
Més de 170 persones van assistir a la cloenda de la cinquena edició del festival Di(vi)nes que va tenir lloc aquest
dissabte a la nit a la plaça de l’església d’Altafulla sota la organització de l’associació cultural Etcètera.
L’esdeveniment va ser tot un èxit ja que les 150 entrades amb invitació disponibles es van exhaurir un dia abans del
concert i fins i tot es van sumar una vintena de cadires més a l’espai. Els assistents van gaudir de la poetessa Fe Ferré
que va presentar-los el seu últim llibre “Converses amb l’arbre de Júpiter” i amb el concert dels Poètic Trio que van
portar a Altafulla el seu espectacle “Al Mar Maragall” on han musicat les poesies del poeta Joan Maragall que parlen
sobre el mar, la pesca o la mediterrània.
A més, el públic del Di(vi)nes va poder assaborir, també gratuïtament, una cop del vi “Nyec” del celler Estol Verd de
Rodonyà, i una bosseta d’avellanes torrades de la DOP Avellana de Reus. La suma de tot plegat, i el temps que va
acompanyar, va fer que la del dissabte fos una nit especial, plena de màgia, bon ambient i molta cultura de qualitat.
Per als organitzadors “haver arribat a aquesta cinquena edició del festival és molt important perquè és un
esdeveniment que s’ha consolidat de manera molt ràpida i és ja un referent a l’agenda musical i cultural catalana”.
El president d’Etcètera, Òscar Ramírez Dolcet, explicava durant la presentació que “per aconseguir que algú gaudeixi
de la cultura, alguna entitat o col·lectiu l’han de generar i les administracions o les empreses privades li han de donar
suport. Si falla una peça del mecanisme, res és possible”.
La Fira Centre Comercial, la Fundació Privada Mutua Catalana i la Diputació de Tarragona són els patrocinadors del
festival Di(vi)nes que va nàixer el 2017 i que celebra dos concerts a la ciutat de Reus i un a Altafulla. Des d’Etcètera
sempre s’ha definit com un festival de petit format, baix pressupost i de difusió de la creativitat en clau femenina.
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