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El festival de la literatura
‘Kosmopolis’ arriba a la Tecla Sala
El certamen, organitzat pel CCCB, fa una incursió fora de les fronteres barcelonines
L’exposició Sopa de Llibres serà una activitat
complementària de Kos-

‘Kosmopolis’, la
festa internacional
de la literatura que
organitza el CCCB,
es descentralitza
i arriba enguany
a L’Hospitalet

El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
ha decidit descentralitzar el
festival literari Kosmopolis 05 i
fer-ho arribar a d’altres ciutats.
És el cas de L’Hospitalet a on
es farà els dies 25 i 26 de novembre, una setmana abans
que a Barcelona. La celebració
enguany de l’Any del Llibre i la Lectura n’és el motiu.
A l’entorn de la creació literària
Kosmopolis L’Hospitalet proposa un
ampli ventall d’activitats recollint
una bona part del material de les
edicions d’anys anteriors celebrades a Barcelona.
Arxius K-Hall Proteu és la primera activitat programada el divendres
25, a partir de les 10h. Es tracta de
material audiovisual produït pel
CCCB d’espectacles literaris realitzats en anteriors edicions. Seran
deu hores de projeccions amb documentals on es podrà veure a Joaquim Sabina en un recital de so-

L’apunt

mopolis L’Hospitalet que
estarà instal·lada del 23 de
novembre al 18 de desembre al Centre Cultural Tecla Sala. És una mostra sobre la història de l’escriptura i del llibre.

GABRIEL CAZADO
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La Marató de Contes de L’H tindrà un lloc reservat al ‘Kosmopolis’

nets de Ciento volando catorce; a
l’escriptor Alejandro Jodorowsky
amb una performance poètica titulada El tesoro de la sombra, o a Alfredo Bryce Echenique parlant del
cosmopolitisme en la literatura a
partir del boom llatinoamericà.
La secció Àgora (divendres i

dissabte) serà una trobada de narradors que, amb motiu del 10è aniversari de la Marató de Contes de
L’Hospitalet, reflexionaran sobre la
narració oral, tant des de la perspectiva dels narradors com de l’interès que desperta en els oïdors de
totes les edats.

Finalment, l’espai Canal Alfa
(dissabte) serà el primer canal experimental de televisió inspirat en
la literatura. Es tracta d’una programació especial amb les millors pellícules documentals i obres de vídeo-art i animació estrenades al
Kosmopolis 02 i 04. # REDACCIÓ

L’exposició és dividida
en tres àmbits temàtics:
els paisatges de l’escriptura; els precendents dels
llibres, i literatura oral,
manuscrita i impresa.
Les parts que componen la mostra poden visitar-se de manera independent i no necessiten un recorregut específic. És per
això que al llarg de l’exposició hi ha una volguda
redundància informativa.

El ritme base de Tete Montoliu
acompanya Chano Domínguez
Moncho, el rei del bolero, estarà al Joventut el dia 26 a les 21h
El 25 de novembre, a les 22h,
els amants del jazz tenen una
cita especial al Centre Cultural
Barradas amb l’actuació del trio
integrat per Chano Domínguez,
al piano, Horacio Fumero, al
contrabaix, i Peer Wyboris, a
la bateria. És dóna el cas que
aquests dos últims eren la base rítmica del trio estable del genial Tete
Montoliu. El concert serà la presentació del circuit ContraBaix a L’H.
Chano Domínguez és un dels
músics més sol·licitats d’Espanya
com ho demostra la seva presència
al documental de Fernando Trueba
Calle 54 junt amb Tito Puente, Gato Barbieri, Chucho Valdés o Jerry
González. Chano també ha col·laborat amb Jorge Pardo, Carles Benavent, Martirio o Ana Belén.
El folk tradicional també arribarà
al Barradas, el 2 de desembre, a les
22h amb l’actuació d’El Pont d’Arcalís, un conjunt que continua amb
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Chano Domínguez actuarà al Barradas

A la Salamandra
actuaran Pedro Javier
Hermosilla, la
Fundación Tony Manero
i Los Deltonos i a la
Tecla Sala, Carles
Lama&Sofía Cabruja

la seva trajectòria de divulgar la
música i la tradició oral del Pirineu
amb més de trenta anys de recerca
per part d’Artur Blasco, un dels seus
components. El grup també l’integren Jordi Macaya, Jordi Fábregas,
Isidre Tito Peláez i Quim Soler. Tots
ells són El Pont d’Arcalís que han
participat en diversos festivals d’Espanya i Europa i són habituals del
cicle Tradicionàrius.

Moncho, batejat per Lucho Gatica com el rei del bolero, presentarà
al Teatre Joventut el 26 de novembre el seu nou disc en català, Tendències, un espectacle estrenat al
Teatre Grec en el marc del Fòrum de
les Cultures. Moncho cantarà temes
d’Armando Manzanero o Manuel Alejandro combinats amb clàssics com
Historia de un amor, Llévatela o Paraules d’amor, de Serrat.
Al mateix temps, la Salamandra
prepara l’actuació de Pedro Javier
Hermosilla, el dia 25, a les 23h; de
la Fundación Tony Manero, el 26, a
les 22h, i, continuant amb el cicle
Blues&Boogie, l’1 de desembre, a
les 23h, acollirà l’actuació dels càntabres Los Deltonos.
També segueix el cicle de concerts Els colors de la Música al
Centre Cultural Tecla Sala amb l’actuació de Carles Lama&Sofía Cabruja amb Piano a quatre mans, el 27
de novembre, a les 12h. # R.

