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Festival. El públic premia Eduardo Elli i Guadalupe Oliva obté el guardó Cançó busca videoclip

‘Tengo miedo’, de Laura
Ginés, s’endu el CLHips
E

l Festival CL’Hips ha posat a
prova per desena vegada la
creativitat dels realitzadors i
132 van acceptar el repte del
concurs de videoclips de la ciutat,
que va atorgar el primer premi a Laura
Ginés i Tengo miedo. El públic, però,
va preferir Feliz en tu día, d’Eduardo
Elli i, en la categoria de metropolità, Life is short, de Kim Gázquez. El
guardó Cançó busca videoclip se’l va
enduu Guadalupe Oliva.
Laura Ginés ha estat escollida
primera dels 25 finalistes del certamen. La realitzadora –juntament
amb Joan Pacheco– ha recreat
amb publicitat de la dècada dels 60
una versió de la copla Tengo miedo,
interpretada per María Rodés. El
segon lloc va ser per a Tomàs Bases i el seu trencaclosques de fusta
sobre el tema Princesa china de
Nocturna Micro. El tercer premi se’l
va enduu Javier Estrugo i els passos
de ball retro de Betamotion a Take it
while you can.
Votació popular ‘on line’
Les preferències del públic per
votació popular a la plataforma
web Dailymotions (on es van rebre
2.114 vots) van premiar el realitzador Eduardo Elli, amb Feliz en tu
día, de Brixton, que dedica un dia
d’aniversari als records d’infantesa.
El públic assistent a la cerimònia de
lliurament de premis va atorgar amb
els seus vots el guardó metropolità,
al qual competien 10 candidats, a
Kim Gázquez, autor de Life is short,
de Mondräume, d’estètica gòtica.
Per acabar, Guadalupe Oliva es
va endur el guardó Cançó busca
videoclip, sobre un tema de Wolf
Saxon, Mr. Scratch. y
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Més informació: http://clhips.cat/

Música

Trenta-dos anys
portant el bo i millor
del cant coral a L’H
Al tancament d’aquesta edició, la
Setmana de Cant Coral oferia els
darrers recitals de la mostra anual,
amb les millors corals del país. Enguany el programa el formaven les
corals Sant Jordi, Àkan de Girona,
Cor de Noies de l’Orfeó Català, Coral Nit de Juny de Palafrugell, Cor de
Noies Exaudio d’Igualada i el Cor de
la Nit i Som·Night d’Esplugues. La
Setmana la integren les corals Heura, Xalesta i Elisard Sala de L’H. y

Convocatòria

El Centre d’Estudis
busca ponents sobre
la història local

Els vídeos premiats
Si escaneges el codi
QR accediràs al web
del CL’Hips i a tots els
vídeos premiats

Guadalupe Oliva, Joan Pacheco i Laura Ginés, Tomàs Bases i Kim Gázquez, premiats en aquesta edició

Arts plàstiques

El municipi participarà
a la Barcelona Gallery
Weekend a l’octubre

plató de rodatges

El municipi va acollir 170 produccions el 2014
Durant l’any passat, L’Hospitalet va acollir 170
rodatges de cinema, televisió, documentals,
esports i fotografia publicitària. Aquesta xifra,
facilitada per la Film Office, és superior a la d’anys
anteriors. Per exemple, el 2013 la ciutat va acollir
129 produccions i el 2011, 56.
Entre les pel·lícules, destaquen la filmació
del llargmetratge indi Chinnadana Neekosam;
Anacleto: agente secreto, de Javier Ruiz Caldera;
Amor eterno, de Marçal Forés, i Incidencias, dels
hospitalencs Juan Cruz i Jose Corbacho.

L’entitat ha obert el període per presentar comunicacions per a les jornades sobre història de la ciutat que
tindran lloc els dies 16 i 17 d’octubre. Demana treballs acadèmics amb
una extensió màxima de 15.000 caràcters abans del 30 de juny que han
de ser enviats per correu a l’adreça
marcel.celh@gmail.com. Entre els
àmbits d’estudi de les jornades hi ha
els orígens i la fundació de la ciutat i
el Conveni del 1713. y

En l’apartat de programes televisius, Polònia
i Crakòvia de TV3 són ja habituals en les
filmacions als carrers de la ciutat, així com les
productores locals El Plató de Cinema, que ha fet
el curtmetratge Pensamientos de una enferma,
i Fitzcarraldo Films, que ha gravat diversos
videoclips.
A més, durant el mes d’abril, localitzadors
catalans i estrangers –de la Paramount, de la
productora danesa Zentropa– i l’editor de The
Location Guide han estat a la ciutat per conèixer-la.

La ciutat formarà part de les rutes
que de l’1 al 4 d’octubre difondran
la producció artística barcelonina
per atreure col·leccionistes, crítics
i públic interessat en l’art. Entre les
galeries que hi participaran hi ha la
Nogueras Blanchard que s’instal·larà
l’estiu a un edifici industrial de Santa Eulàlia. També exposarà l’artista
David Bestué, del col·lectiu del carrer de Salamina, que presentarà una
instal·lació a un recinte industrial. y

L’Hospitalet fa teatre. La mostra de companyies ‘amateur’ torna a escena els caps de setmana del 5 al 14 de juny

Els millors
actors de
la ciutat
Com cada juny, l’escena amateur de
L’Hospitalet és la protagonista de la
cartellera de la ciutat. Els dos primers caps de setmana (del 5 al 14
de juny), 14 companyies representen al Teatre Joventut i a tres centres
culturals del municipi, amb un ampli
ventall de propostes: humorístiques,
dramàtiques, clàssiques, i per a totes les edats. y
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Més informació: www.l-h.cat

cartellera al teatre joventut i els centres culturals, santa eulàlia, la bòbila i bellvitge-gornal
yyy ‘El candidato’. Grup Gornal Teatre. 5 de
juny, 20.30h. Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€
yyy ‘La casa de Bernarda Alba’, de Federico García Lorca. La Bombeta. Companyia
Teatral. 5 de juny, 21h. Teatre Joventut. Sala
A. Preu: 6€
yyy ‘Los Palomos’. Associació Cultural
Bellgrup. 6 de juny, 18h. Teatre Joventut. Sala
A. Preu: 6€
yyy ‘Batecs’. Grup de Teatre Banyes. 7 de
juny, 18.30h. Teatre Joventut. Sala A. Preu: 6€
yyy ‘L’Orestíada’. Platea. Grup de Teatre
Jove. 7 de juny, 19h. Teatre Joventut. Sala B.
Preu: 6€

yyy ‘Façanes’. Companyia Javier Villena.
12 de juny, 20,30h. Teatre Joventut. Sala B.
Preu: 6€
yyy ‘Mondiale peluquería (La imagen es lo
que importa)’. Grup de Teatre Champagne. 13 de juny, 20h. Teatre Joventut. Sala A.
Preu: 6€
yyy ‘El judici’. Laboratori Teatral Patates
amb Suc. 13 de juny, 20.30h. Teatre Joventut.
Sala B. Preu: 6€
yyy ‘Moulin Rouge’. Teatre Obert.
14 de juny, 18.30h. Teatre Joventut. Sala A.
Preu: 6€
yyy ‘Helena’. Ela-ela Teatre. 14 de juny, 19h.

Teatre Joventut. Sala B. Preu: 6€
yyy ‘Els bojos del bisturí’. Grup de Teatre
Sant Isidre.
7 de juny, 19h. Centre Cultural Santa Eulàlia.
Entrada lliure
yyy ‘2 tías, 3 hermanos, 12 cadáveres’.
J23 Teatre. 5 de juny, 19h. Centre Cultural
Bellvitge-Gornal. Preu: 4€
yyy ‘¿Vamos de boda? ¡Vamos!’. Grup de
teatre V de B Teatre. 13 de juny, 17 i 19.30h.
Centre Cultural Bellvitge-Gornal. Preu: 6€
yyy ‘Revolution, el musical’. Associació
Catalana de Teatre de L’Hospitalet. 14 de
juny, 17h. Centre Cultural la Bòbila. Preu: 6€

