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La Diada de Sant Galderic torna a
Ulldemolins
Una exposició, circ, música i actes tradicionals, a l'agenda del cap de setmana

El poble del Priorat celebra la diada de Sant Galderic | Cedida

Fotografia, circ, música i la diada festiva de Sant Galderic a Ulldemolins a càrrec de
l'associació de dones La Carena, feliçment recuperada després de l'aturada de l'any passat,
conformen la proposta d'enguany amb un marcat caràcter femení.
Un any més, i ja en són 30, Ulldemolins torna a celebrar Sant Galderic (16 d'octubre) i es prepara
per retre homenatge al món de la pagesia aprofitant el dia del seu patró i el Dia Internacional de la
Dona Rural (15 d'octubre). Durant els propers dies, el municipi s'omplirà d'activitats culturals
relacionades amb el món de la pagesia i el gran paper que juguen les dones que viuen a rural.
Fotografia per celebrar el Dia Internacional de la Dona Rural
L'exposició Artistes amb tractor, de Sara Boldú, obrirà els actes de commemoració del Dia
Internacional de la Dona Rural. Serà la mateixa fotògrafa qui presentarà aquest recull de fotografies
interactives que mostren com l'acció humana, a través de l'agricultura, dibuixa el paisatge talment
com un llenç. Es tracta d'un homenatge a la terra i a la pagesia des d'un punt de vista artístic,
visual i poètic on la terra, vista des de l'aire, es converteix en un mosaic i el pagès en el seu
artista.
A l'acte també hi assistiran Elisenda Guillaumes, directora general d'Agricultura i Ramaderia de
la Generalitat de Catalunya, Josep Forasté, diputat de medi ambient de la DipTa, i Neus
Pociello, directora executiva de l'Institut Català de les Dones, que prèviament s'hauran reunit amb
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una representació de dones emprenedores del municipi.
Circ i Música en femení pel dia de Sant Galderic
Els espectacles de carrer i la música en femení ompliran la jornada de dissabte, festivitat de Sant
Galderic. A dos quarts d'1 del migdia serà l'hora d'Entrenous. A la pista poliesportiva, un
espectacle de gran format on els màstils donen vida a un encontre on l'humor, l'amistat i l'amor es
troben tan en el pla horitzontal com en el vertical. L'espectacle clou el programa d'actes del
projecte Pobles de Circ, del qual Ulldemolins forma part.
El projecte és una mesura del Pla d'Impuls del Circ, un dels objectius del qual és acostar els
municipis de petites dimensions a l'organització de l'exhibició d'espectacles de circ, perquè sovint
és un art escènica més desconeguda per part dels programadors i programadores. El Pla
d'Impuls del Circ 2019-2022 és una iniciativa del Departament de Cultura i l'Associació de
Professionals del Circ de Catalunya (APCC). A les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, serà el torn
del Festival Terrer.
L'Ermita del Loreto es converteix en l'escenari de la proposta musical de Marala, que presenta el
seu primer treball A trenc d'alba en format binaural. Disposat al centre de la sala, el micròfon
binaural fa arribar al públic les veus de Marala en 3D a través d'uns auriculars que produeixen
el mateix efecte d'embolcall sonor dels cants a cau d'orella. Cadascun dels espectadors pot notar
que és al bell mig de la sala.
És una experiència propera que transcendeix els sentits, i és també un espai segur on deixar
brollar les emocions. Marala són Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort, tres dones músiques i
compositores de Catalunya, les Balears i el País Valencià. El seu concert serà possiblement una de
les experiències musicals més íntimes del festival Terrer Priorat.
Diumenge 17 d'octubre, diada en clau de poble
Diumenge següent a Sant Galderic, 17 d'octubre, serà el dia més popular d'aquestes jornades
commemoratives de la pagesia catalana. A les 12, es realitzarà la ja tradicional missa en honor a
Sant Galderic, on es cantaran els goigs i es farà la benedicció un cop hagi finalitzat la missa.
Posteriorment, es portarà a terme l'ofrena floral a la majòlica del Sant al Pla de l'Església.
Posteriorment es realitzarà el dinar popular, organitzat per l'associació de dones La Carena, que
torna després d'un any d'aturada forçosa.
La festivitat finalitzarà amb el concert de Joe Psalmist & the Gospel Train, emmarcat en el
Festival Itinera de l'Associació de Micropobles de Catalunya. L'objectiu del Festival Itinera és
donar a conèixer els Micropobles i els seus encants acompanyats de música de qualitat en petit
format. En aquest projecte hi participen músics de Jazz, Blues i Soul entre altres estils i
col·laboren grans referents de la música catalana com la Fundació Jazz Clàssic, Joan Chamorro i
músics que han tocat a la Sant Andreu Jazz Band, la Societat de Blues de Barcelona i el Harlem
Jazz Club.
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