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Música

Audiovisual. Fins al juny s’han fet 42 rodatges a la ciutat

Novel·la

Convocada
l’edició 2013 de
L’H Confidencial

El compositor de
sardanes i obres
de ballet Antoni
Albors mor
als 83 anys
Antoni Albors i Asins, compositor
amb distinció ciutadana de L’Hospitalet l’any 2004, va morir el passat
mes de juny a l’edat de 83 anys. Albors era un compositor molt prolífic i
d’estils diversos però va treballar especialment a compondre sardanes i
obres de ballet clàssic. Va compondre prop de 100 sardanes
És autor de L’Hospitalet, ciutat
pubilla (1966) escrita amb motiu
del pubillatge de la ciutat. També
va compondre la sardana Arrels,
dedicada al monument a Rafael de
Casanova, estrenada el 1997. Era
especialista en sardanes obligades. y

L’Ajuntament de L’Hospitalet i Roca
Editorial han convocat l’edició 2013
del premi internacional de novel·la
negra L’H Confidencial. Les obres es
poden lliurar fins al 30 de setembre i
el guanyador es presentarà el 16 de
març del 2013. El premi és obert a
escriptors de qualsevol nacionalitat
que presentin originals inèdits en català o espanyol. En trobareu més informació a la Biblioteca de la Bòbila
(www.l-h.cat/biblioteques). y

Fotografia del videoclip Te he echado de menos, de Pablo Alborán

CEDIDA PER FITZCARRALDO FILMS

L’Hospitalet, escenari de
cinema, televisió i publicitat
Videoclips, pel·lícules de cinema i espots
publicitaris. La imatge de L’Hospitalet apareix
cada cop més a les pantalles
De gener a juny, L’Hospitalet ha acollit un total de 42 rodatges de cinema, televisió, documentals, espots
i sessions de fotografia publicitària.
L’any passat, la ciutat va acollir 56 rodatges, segons dades de BarcelonaCatalunya Film Commission, l’entitat

que promociona els rodatges a Catalunya i a la qual està adherida L’H.
Enguany, en 6 mesos ja ens acostem
a la xifra del 2011.
Entre els rodatges fets a L’Hospitalet destaquen el videoclip del
cantant Pablo Alborán Te he echa�
�����

do de menos, fet per la productora
hospitalenca Fitzcarraldo Films, que
també va rodar el clip d’Antonio
Orozco i Luis Fonsi Ya lo sabes,
nominat als Grammy Llatins.
També s’han fet al municipi escenes de la pel·lícula Los últimos días,
dirigida per Álex i David Pastor; de
Los Pelayos, d’Eduard Cortés, o
Tengo ganas de ti, de Fernando G.
Molina, a més de sèries de televisió,
documentals i espots. y

Mecenatge

Bad Músic vol
editar en DVD
‘Barna blues’
L’Associació Cultural Bad està buscant finançament per editar un DVD
del documental Barna blues: la his�
toria del blues en Barcelona, que van
estrenar l’any 2010. Les donacions,
de 15 a 80 euros, les recull a través
de la plataforma Verkami (www.verkami.com) i l’objectiu és aconseguir
1.500 euros per editar el documental
i poder distribuir-lo i donar-lo a conèixer. y

