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música

salamandra
13 de novembre, 22h. L os A slán dticos + E xpresso . 14 de novembre, 20.30h. F inntroll + M oon loop. 21 de novembre, 20.30h.
Hamlet + I nfernoise .
Sala 1. Av. del Carrilet, 235
13 de novembre, 22h. G rup del
mes : E l niño de la hipoteca + A me dianoche . 14 de novembre, 17h.
Planet of G uitars 2009 - E lectric
t r i a n gle E x p e r i e n c e III. M a s t e r
class de P edro E scobedo + Danko
C ompta + C laudio R ingeling . chie
Kotzen . 20 de novembre, 22h. E l
vicio del duende + S ota de palos .
21 de novembre, 21.30h. H ard
L ife + 80 s D reamers + P rofanos .
Sala 2. Av. del Carrilet, 301
www.salamandra.cat

fotografies
FR AC TALK . Quatre imatges de
L’Hospitalet a càrrec de Gabriel Cazado i Manolo García.
Dues visions de cada autor contraposades i presentades fent servir la
fragmentació i l’escalat com a forma
visual. Puzle visual dels paisatges
quotidians de la ciutat.
Fins al 31 de desembre.
Biblioteca de Can Sumarro (c.
de la Riera de l’Escorxador, 2)

xerrada

La Setmana Tràgica. En el marc
del centenari i amb motiu de la publicació del seu llibre sobre aquest
impor tant esdeveniment històric
de la Barcelona del 1909, la historiadora hospitalenca Dolors Marín
explicarà aquells transcendentals
successos.
17 de novembre, 19h.
Museu d’Història de L’Hospitalet
(plaça de Josep Bordonau, 6)

teatre joventut

incrédula, acompanyat pels productors del disc, Santiago Noriega i
Joan Berenguer. 20 de novembre,
21.30h.

A lbert G uinovart. R ecital de piano .
Guinovart és un dels músics més
actius de la seva generació i ens
presenta un extens programa que
repassa les peces més conegudes d’Isaac Albéniz amb motiu del
centenari de la seva mort. 22 de
novembre, 21.30h.
Rambla de Just Oliveras, 56

Centre Cultural la Bòbila (pl. de
la Bòbila, 1)
C onstruccions líriques . M an R ay/
Leandre C ristòfol . L’objecte i l’es perit dadà a set municipis catalans .
La mostra, 29 fotografies de Ray i
18 escultures de Cristòfol, és una
ocasió única per assistir a un diàleg
pòstum entre dos artistes que van
rebutjar l’escultura tradicional en
nom d’una nova concepció estètica basada en la reconstrucció lírica de la realitat. Fins al 13 de desembre.
Centre d’Art Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)

teatre

Teatre Joventut

www.l-h.cat/barradas

E ls c o l o r s d e la m ú s i c a . Claudi
Arimany, flauta; Eduard Sánchez,
flauta, i Daniel Espasa, clavicèmbal,
intepretaran peces de Bach, Pla i
Quants en el cicle de concerts de
tardor. 15 de novembre, 12h.
Centre Cultural Tecla Sala (av. de
Josep Tarradellas, 44)
S ole G iménez presenta D os gardenias . Artista reconeguda pel gran
públic per la seva llarga trajectòria,
per les grans qualitats vocals i pel
seu carisma, s’introdueix de ple en
un estil musical, el latin jazz, que
reflecteix a la perfecció el seu moment vital. 15 de novembre, 19h.
P e r i c o S am b ea t . F lame n c o B i g
B and . L’afició de Perico Sambeat
pel flamenc ve de lluny, així com la
relació entre aquest llenguatge i el
jazz. Al Teatre Joventut presenta el
seu nou i més ambiciós projecte. 20
de novembre, 21h.
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

CENTRE CULTURAL BARRADAS
Txell Sust & August Tharrats presenten H omenatge a B illie H oliday.
Tharrats lidera el seu projecte personal, en formació de trio, en el
qual un any més tard s’hi incorpora
Txell Sust, la cantant que ha acompanyat Alejandro Sanz en les seves
últimes gires. 13 de novembre,
21.30h.
B ig B and J azz Terrassa . Una novetat per a tots els amants del bon
jazz. 14 de novembre, 21.30h.
A lf o n s o M o r a . P o p d ’a u t o r . El
cantant hospitalenc presenta a la
seva ciutat les cançons del seu
segon treball discogràfic, Libélula

exposicions

E ls còmics de J osé Royo . L’autor ha
col·laborat en diverses editorials,
com ara TBO, Bruguera, Toray o Molino, en publicacions humorístiques,
com Mortadelo, Pulgarcito Matarratos i Topolino i ha fet portades de
novel·les de l’oest, de guerra, de
terror i calendaris de butxaca. Fins
al 19 de novembre.
Biblioteca Central Tecla Sala (av.
de Josep Tarradellas, 44)

Brots , d’A mparo Rodríguez M aján .
Exposició de pintura. Oli sobre tela.
Fins al 25 de novembre.
Centre Cultural Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60)
M aquetes en miniatura . Julio Carraco, maquetista per afició, dedica
el seu temps a recrear amb esforç
i paciència alguns famosos edificis
històrics en miniatura. Aquesta exposició mostra algunes obres d’art
de l’arquitectura en miniatura. Fins
al 27 de novembre.
Faith , de G u illem M edina . La fe
pesa com el vent però pot moure
muntanyes. La fe ens emociona
sense que sapiguem quina fibra ens
toca. La fe és creure... és immaterial.
Sense fe... què ens queda? Fins al
27 de novembre.

Els nois d’història , de J osep M aria
P ou . Amb Josep Minguell, Maife
Gil, Nao Albert i Jordi Andújar, entre
d’altres. Irwin i Hèctor són dos professors amb maneres de fer molt
diferents que es disputen la lleialtat
en una petita escola masculina, al
nord d’Anglaterra. 14 de novembre, 21h.
B rokers , d’Yllana . Teatre gestual
amb Fidel Fernández, Antonio Pagudo, Toni de la Fuente i Luis Cao. Els
protagonistes de Brokers són quatre
taurons dels negocis que persegueixen l’èxit en una època de furor consumista. 21 de novembre, 21h, i
22 de novembre, 19h.
C. de la Joventut, 4-10
www.l-h.cat/teatrejoventut

Teatre PER A TOTA LA FAMÍLIA
B lancaneus i C ampaneta en acció .
A càrrec de Cia. Irrintzi Teatre. En
aquesta història, dos personatges
molt coneguts de contes diferents,
Blancaneus i Campaneta, uneixen
les seves forces per enfrontar-se
al capità Garfi. 15 de novembre,
18h.
Centre Catòlic (rbla. de Just Oliveras, 34)
Teatre AMATEUR
I love you . A càrrec de la companyia
Matèria Original amb un repartiment
sorpresa del quadre d’actors. L’acció
no se situa només a l’escenari sinó

també al pati de butaques. 15 de
novembre, 18h.
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura s/n)

L a vaca flaca . A càrrec del Grup de
Teatre de Champagne. L’obra, de
Luis-María Llena León, és inèdita.
El dia de l’estrena el nostre país es
troba sumit en una crisi que, segons
els experts, serà profunda i duradora. 22 de novembre, 18h.
Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 40)

projeccions

El documental del mes
C atalunya 2009. Direcció, Alonso
Carnicer i Sara Grimal. A principi
dels anys 60, unes cent mil persones vivien en barraques a Barcelona.
Havien arribat de moltes zones
d’Espanya fugint de la misèria i de la
persecució política de la postguerra.
12 de novembre, 19.30h.
Centre Cultural Bellvitge (pl. de
la Cultura, 1)
Cine club
E l primer día del resto de tu vida .
França, 2007. Dirigida per Rémi
Bezançon. Amb Jaques Gambín,
Zabou Breitman i Déborah François.
Un dia clau en la vida de cada membre de la família. 10 de novembre,
18, 20.30 i 22.40h.
C erezos en flor . Alemanya, 2008.
Dirigida per Doris Dörrie. Amb Elmar
Wepper i Hannelore Elsner. Trudi
decideix ocultar-li a Rudi, el seu
marit, que aquest pateix una malaltia terminal. 17 de novembre, 18,
20.30 i 22.40h.
Rambla Cinemes (rbla. de Just
Oliveras, 20)
CICLES DE CINEMA NEGRE
E l j u r ame nto . Dirigida per Sean
Penn. Amb Jack Nicholson, Patricia
Clarkson, Vanessa Redgrave, Mickey
Rourke i Benicio del Toro. Inusual
investigació que el detectiu jubilat
Jerry Black du a terme del brutal
assassinat d’una nena de set anys.
12 de novembre, 19h.
Los asesinos de la luna de miel . Dirigida per Leonard Kastle. Amb Shirley
Stoler i Tony lo Bianco. Els anys 40
Martha Beck i Raymond Fernández
van formar la parella més cercada
dels EUA. 19 de novembre, 19h.
Centre Cultural la Bóbila (pl. de
la Bòbila,1)
Music&films
I M ostra de C inema Documental de
L’H, amb Joy D ivisión . Dirigida per
Grant Gee, UK. 2007. VOSE. 19 de
novembre, 20.30h.
Salamandra. Sala 1 (av. del Carrilet, 235)

