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Concert al Barradas organitzat per Amics de l’Òpera

PILAR GONZALO
Els Amics de l’Òpera volen recordar el músic i compositor Manuel de
Falla en el cinquantenari de la seva
mort, per això han
programat per al pròxim dia 22 a
l’Auditori Barradas un concert que
porta per títol Manuel de Falla,
París i els seus amics. Es tracta
d’un recorregut per la música del
compositor i dels seus amics francesos com ara Claude Debussy,
Maurice Ravel o Gabriel Fauré,
amb la presència de dos autors espanyols, Joaquin Turina i Federico García Lorca. És el mateix programa que es va presentar al juliol
d’aquest any dins de la campanya

del Grec, amb la soprano Teresa
de la Torre acompanyada al piano
per Alan Branch. La soprano interpretarà, entre d’altres, l’ària de salut de La vida breve de Falla i els
poemes de Lorca Anda jaleo i La
Tarara.
Segons el president d’Amics
de l’Òpera, Joan Piera, aquest no
és un recital pròpiament d’òpera,
ja que Falla té una escasa producció lírica, però tot i això, segons Piera “calia fer aquest homenatge
aprofitant l’aniversari de la mort del
compositor”.
Manuel de Falla va néixer a
Cadis al 1876. Quan tenia 31 anys
es va traslladar a París on va viure
fins al 1914 i on va entrar en contacte amb els músics més prestigiosos de l’època. De retorn a Es-

panya es va establir a Granada
fins el 1939, quan es va embarcar
cap a l’Argentina on morí el 1946.
La producció de Falla pot dividir-se en dos períodes. En el primer es pot comprovar la influència
de Felip Pedrell, de qui va rebre clases de composició. D’aquest període destaquen l’òpera La vida
breve (1913), el ballet El amor brujo (1916) i Noches en los jardines
de España (1916) per a piano i orquestra. Al 1921 va estrenar a Londres El sombrero de tres picos amb
decoració i vestuari de Picasso. El
segon període està format per
obres d’una gran concisió com ara
El retablo de Maese Pedro (1922).
A aquesta època pertanyen els primers esbossos de l’Atlàntida, sobre text de Jacint Verdaguer.
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Homenatge al compositor
Manuel de Falla en el 50è
aniversari de la seva mort

El músic Manuel de Falla va morir a l’Argentina al 1946

Gent de Pau presenta una col·lecció de plaques
amb poemes dels arbres del barri del Centre
El passat dia 3 de desembre va
tenir lloc a la Sala de Govern de
l’Ajuntament de la nostra ciutat la
presentació de la segona fase del
programa civicocultural Els arbres
del barri. El grup veïnal Gent de
Pau, impulsor d’aquest programa,
va mostrar la col·lecció de catorze plaques que s’instal·laran al
costat d’alguns dels arbres més representatius del barri del Centre.
Aquestes inscripcions, a més del
nom popular i la denominació científica de l’espècie, compten amb
una poesia escrita especialment
per a cada arbre per artistes de
L’Hospitalet.
L’acte també va servir per descobrir la primera placa, d’aquesta
segona fase, situada al pi existent
davant la Casa Consistorial. El
poema que conté la inscripció va
ser escrit pel poeta local Josep Navarro i Colomé, recentment desa-

paregut. La seva vídua va ser l’encarregada d’inaugurar la placa.
Les primeres plaques d’artistes
locals dedicades a diferents espècies d’arbres del barri del Centre
es van començar a col·locar durant
la Festa Major de l’any passat. Antoni Mesa, secretari de Gent de
Pau, té clar que “la nostra intenció
amb aquesta iniciativa és despertar un sentiment de curiositat i vinculació amb els arbres de la ciutat; volem que el carrer torni a adquirir protagonisme, no utilizar-lo
només per passejar el gos o aparcar el cotxe”.
El grup veïnal Gent de Pau ja
ha començat a treballar en futures
iniciatives que puguin contribuir a
millorar L’Hospitalet. Per l’any vinent han previst la creació d’un jardí pedagògic al pati de Can Vilomara que apropi el jovent a la natura i, d’aquesta manera, augmentar
el grau cívic i humà dels més joves
amb la nostra ciutat.

El pare del jove Pedro
Álvarez fa vaga de fam
R. S.
El pare del Pedro Álvarez, assassinat a L’Hospitalet el 15 de desembre de 1992, ha fet una vaga de
fam des del passat 2 de desembre
per exigir a la justícia la reobertura
del cas. Juan José Álvarez, que ha
romàs durant aquests dies acampat a l’avinguda Josep Taradellas,
davant dels jutjats de L’Hospitalet,
sostè que al seu fill el va assassinar un policia malgrat que la justícia hagi arxivat el cas per manca
de proves concluents.
Pedro Álvarez, de 20 anys, va

morir al barri de La Florida mentre
passejava amb la seva núvia a
consequència dels trets que li va
disparar un conductor amb el qual
acavaba de discutir per un incident
de trànsit. Uns dies després de
l’assassinat, va ser detingut un policia, propietari d’un vehicle similar al del conductor protagonista de
la discussió, que a més va ser identificat per la núvia de Pedro. Malgrat tot, el cas s’ha tancat en dues
ocasions per manca de proves.
Des de llavors, la família del jove
demana que s’esclareixin els fets
que van acabar amb la seva vida.

Francisco Rivera Ordoñez, mejor
matador de la temporada, Antonio
Barrera, mejor novillero, y Ángel
Luis Lorente, mejor crítico taurino,
fueron los máximos distinguidos
de la presente edición de premios
Ciutat de L’Hospitalet que otorga
la entidad Ángel Lería de Zarzacapilla. Fueron homenajeados
también los toreros Ángel Lería,
César Pérez, Alfonso Casado y la
directora de Ràdio L’Hospitalet,
Cristina Sánchez.

CASTELLERS DE L’HOSPITALET
Los ensayos se
harán en Can Bori
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PEÑA ÁNGEL LERÍA
La entidad taurina
entrega sus trofeos

La vídua del poeta local Josep Navarro va descobrir una placa

Campanya de Nadal dels
ecologistes de Bellvitge
R. S.
El grup ecologista de Bellvitge ha
llençat aquest Nadal la seva catorzena campanya per reivindicar
“unes festes més ecològiques i coherents amb l’esperit nadalenc”.
La campanya consta d’una enganxada de cartells en els quals es demana que no es comprin arbres
de Nadal naturals.
“En els darrers anys s’ha demostrat que la replantació dels arbres naturals no és fructífera perquè acaben morint. Per tant hem
de conscienciar-nos que no po-

dem utilitzar un ésser viu com és
l’abet, com a simple objecte de decoració al nostre servei”, diuen.

L’alternativa són arbres
artificials i pessebres
Segons els ecologistes de Bellvitge, exiteixen alternatives, com
els arbres artificials que, a més “es
poden rendibilitzar cada any”.
També apunten que es pot optar
per tradicions més autòctones,
com ara els pessebres, ja que els
arbres nadalencs és un costum importat dels països nòrdics.

Los castellers de L’Hospitalet han
trasladado su centro de ensayos,
abandonan la Tecla Sala para utilizar las instalaciones del colegio
Can Bori, en la calle Bellavista. El
día de ensayo no varía, continúa
siendo los jueves de 20.30 a 23h.
Cerca de un centenar de personas se han apuntado ya para poner su granito de arena en el grupo casteller, pero se necesitan muchos más. Quien quiera participar
sólo debe ir los jueves al Can Bori.

CFF BELLVITGE
José A. Montoya
reelegido presidente
La Comisión de Fiestas de Bellvitge ha reelegido a José Antonio Montoya como presidente de la entidad en el transcurso de su asamblea anual. La asociación valoró
positivamente la fiesta mayor del
96 ya que “nuestro barómetro son
las quejas recibidas y este año no
hemos registrado ninguna”, apunta Montoya. El programa de la nueva junta prevé impulsar más el carnaval.

