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‘El Depo’ edita un
CD amb temes
de 24 bandes

de la música. Artemps Trio.
CC Tecla Sala (av. de Josep
Tarradellas, 44).
11 d’octubre, 23h. Cr tl
+alt+supr & Marty Mcfly. 14
d’octubre, 22.30h. Electrónica indiscreta. 19 d’octubre, 22.30h. Mr. Hubba &
El mono inventor. Depósito
Legal (c. de Santa Anna 14).
22 d’octubre, a partir 11h.
XXXII Aplec de la Sardana. Org.
Coordinadora Sardanista de
L’H (parc de Can Buxeres).

impediments de la seves discogràfiques”.
Amb aquest disc compacte es
commemoren els 21 anys de la creació de Depósito Legal però també
es marca un punt d’inflexió en la
trajectòria d’aquesta sala que viurà
properament un nou impuls. “Fins
ara han vingut molts grups de l’escena independent, i ara volem intentar reduir el nombre d’actuacions
i programar grups de més renom”,
explica Marc Pérez, tot i que afirma
que no deixaran de banda els grups
novells. # andreu ferrer
Podeu consultar la web:
www.depositolegal.com

Exposicions

ran-el cabrera

Depósito Legal ha editat un
CD doble amb una selecció de
temes de les millors bandes
que han actuat al local musical
del carrer de Santa Anna, al
barri del Centre, en els darrers
sis anys. Els responsables d’’El
Depo’ han volgut així celebrar
el 21è aniversari d’una sala que
s’ha convertit en un referent en la
promoció de la música i el lleure
nocturn. Del CD se n’ha fet una edició limitada de mil còpies adreçades
a clients i amants de la música independent. Es pot trobar al mateix
Depósito Legal, a l’FNAC i a Discos
Revólver.
La presentació del CD, a l’FNAC
Triangle, va anar a càrrec de Dorian,
un dels grups que participa en el
disc i que va actuar a la sala hospitalenca fa dos anys quan encara era
un gran desconegut en el panorama
musical. La recopilació inclou també
temes de Love of Lesbian, Corazón,
The Queen Machine o Top Models,
tots ells exponents de l’escena musical independent espanyola, i de
dos conjunts locals, Electric Barbarella i Sweater.
La selecció s’ha fet entre els
més de 200 grups que des de l’any
2000 han actuat a Depósito Legal i
inclou temes d’estils diferents com
el pop, el rock, la fusió electrònica,
el soul, el tecno-pop o la música
experimental. “Alguns grups però,
no han pogut participar-hi –apunta
Marc Pérez, portaveu de la sala– per

Actuació de Dorian durant la presentació del CD

La Tecla obre el cicle musical
Concerts els dies 8 d’octubre, 12 de novembre i 17 de desembre
El Centre Cultural Tecla Sala
reprèn aquest mes el cicle de
cambra Els colors de la música.
Per aquesta tardor s’han previst
concerts els diumenges 8 d’octubre, 12 de novembre i 17 de
desembre.
El primer recital anirà a càrrec del trio Lom Piano, una de les
formacions emergents més brillants
de la nova generació de músics catalans. Els seus integrants, agrupats
des del 2000, ofereixen un repertori
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A Música
6 d’octubre, 22h. Lissy ÁlG varez. 20 d’octubre, 22h.
Pascal Comelade. 22 d’ocE tubre, 19h. Recital líric amb
Melero. 21 d’ocN Montserrat
tubre, 19h. Concert de CoD bla. CC Barradas (rbla. de Just
Oliveras, 56).
A 8 d’octubre, 12h. Els colors

Coincidint amb el seu 21è aniversari
m
ú
s
i
c
a

/

que abasta des del classicisme fins
als autors contemporanis del XXI.
A la Tecla interpretaran peces de
Xavier Montsalvatge, Joaquín Turina
i Tomás Bretón.
El segon concert anirà a càrrec
del també trio Artemps i inclou temes de Günter Raphael, Mel Bonis,
Salvador Brotons i Claude Debussy.
Els músics que integren el grup són:
Anton Serra, amb la flauta travessera; Vincent Fillatreau, amb la viola, i
Cristina Badía, amb l’arpa.

El darrer recital del trimestre
serà protagonitzat pel duet format
per Andrea Cardinale, al violí, i
Alessandro Magnaso, al piano. Entre
el repertori escollit hi ha peces de
Mozart, Shumann, Enric Granados o
Pablo Sarasate, entre d’altres.
Tots els concerts tindran lloc a
les 12h a la sala d’actes del Centre
Cultural i són d’entrada lliure. # r .
Més informació a:
www.l-h.es/ccteclasala

7 al 15 d’octubre. Saló In
ternacional del Caravaning.
Fira Granvia L’H.
10 d’octubre, 19h. Desiguals,
VIII Premi de Fotografia Josep
M. Pérez Molinos. CC Barradas
(rbla. de Just Oliveras, 56).
Fins al 10 d’octubre. Gua
temala al cor. Imatges, projectes, artesania... CC Sant Josep
(av d’Isabel la Catòlica, 32).
Fins al 30 de novembre.
Viatjant vides. Creant Mons.
L’experiència i l’obra de la migració femenina a Catalunya.
Museu de L’Hospitalet (c. de
Joan Pallarès, s/n).

Teatre

8 d’octubre, 18h. Sueños,
el musical. CC la Bòbila (pl.
de la Bòbila,1).
8 d’octubre, 19h. L’Oratorio d’Aurélia. Teatre Joventut
(c. de la Joventut 4-10).

