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Commemoració. Diversos actes per difondre la importància de l’escena

27

Reconeixement

La Biblioteca Tecla Sala, premiada per
l’Associació d’Autors de Còmic d’Espanya
El premi es lliurarà durant el 32è Saló
Internacional del Còmic de Barcelo
na, que se celebra al maig i corres
pon a la categoria d’institució, em
presa o personalitat que hagi donat
suport al còmic espanyol. S’ha valo

rat la feina de difusió amb exposici
ons i xerrades, i també la publicació
del butlletí electrònic Còmic Tecla
que té 1.200 subscriptors. El fons
de còmic de la Tecla Sala consta de
més de 25.000 documents. y

Mostra

La Fundació Arranz-Bravo presenta una
exposició temporal del cicle ‘Dissidències’
Representació davant la casa on va néixer l’actriu Núria Espert, al carrer de Buenos Aires de Santa Eulàlia

La ciutat commemora
el Dia Mundial del Teatre

E

ls grups de teatre de L’Hos
pitalet han celebrat el Dia
Mun
dial del Teatre, que es
commemora el 27 de març,
amb diversos actes.
Plàudite Teatre va fer una lectura
de poemes de García Lorca i Calde
rón de la Barca davant la casa on
va néixer l’actriu hospitalenca Núria
Espert, a Santa Eulàlia, en la qual van
participar alumnes dels cursos de te

atre de l’entitat i altres associacions
del barri.
Per la seva part, el Teatre Joventut
va acollir entre el 25 i el 27 de març
el XIX Festival de Teatre Grecollatí
adreçat a estudiants i on va participar
el grup Ela-ελα, que va representar
l’obra de Plaute Miles gloriuosus,
dirigida pel pedagog grec Panagiotis
Angelopoulos.
També l’Ateneu de Cultura Popu

lar es va sumar a la celebració, amb
una marató teatral amb entrada lliure
el 29 de març en la qual van partici
par deu companyies.
Per acabar, a l’Auditori Barradas
es va projectar el documental Història d’un teatre lliure i la Biblioteca
Josep Janés va organitzar tallers per
construir titelles i una acció sobre te
mes de teatre musical nord-americà
que han esdevingut icones. y

Punt de fuga és el títol de la mostra
dels joves artistes Arnau Musach,
Edgar Ibáñez i Jenny Owens que es
pot visitar fins a l’1 de juny. Els artis
tes d’aquesta col·lectiva han estat
seleccionats a partir de l’exposició

Sense títol de la facultat de Belles
Arts de Barcelona. Amb Dissidències, la Fundació Arran-Bravo busca
que artistes i comissaris acabats de
sortir de la universitat treballin ple
gats en un projecte inèdit. y

Poesia

L’Hospitalet se suma a l’any dedicat
al poeta barceloní Joan Vinyoli
Amb l’espectacle Entre la vida i el
somni, amb l’actriu Mercè Pons, la
cantant Llúcia Vives i el músic Car
les Beltran, L’H ha iniciat els actes
de commemoració del centenari del

naixement del poeta Joan Vinyoli.
També hi ha participat el Col·lectiu
Verba, amb l’espectacle Un poeta,
una vida. El 19 de juny hi haurà un
recital de poemes a Can Sumarro. y

