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Aniversari. El Teatre Joventut arriba als 25 anys i ho celebra amb una jornada de portes obertes

Lletres

Convocat el tercer
concurs de microrelats
de temàtica històrica
La Biblioteca Plaça Europa ha convocat la tercera edició del Concurs
de Microrelats de Tema Històric. Els
texts, en català o castellà, no poden
passar de 150 paraules, amb el títol
inclòs, i es poden presentar fins al 22
de maig a través de correu electrònic
o bé penjant-los al mur de Facebook
de la biblioteca organitzadora. Més
informació a bibliotequeslh.cat. y

Art

La Fundació ArranzBravo convoca el seu
Premi d’Arts Visuals

Noces d’argent teatrals
E

l Teatre Joventut fa 25 anys.
El 8 de maig de 1991 el nou
teatre municipal aixecava el
teló amb El cántaro roto, del
dramaturg alemany Heinrich von Kleist. L’obra, protagonitzada per Agustín González i Anna Lizaran i dirigida
per Pedro María Sánchez, va ser la
primera de les centenars de peces
teatrals que des d’aleshores s’hi han
representat. Per celebrar les noces
de plata, el Joventut obrirà les seves
portes el proper diumenge 8 de maig
en una jornada molt particular.

Aquest dia els visitants podran
participar per grups en diverses
activitats sorpresa que tindran lloc
a indrets com l’escenari, els camerinos, el pati de butaques, el vestíbul o
fins i tot davant de la façana. També
es farà un recorregut per descobrir
les interioritats del recinte.
L’actor Quim Masferrer actuarà
com a mestre de cerimònies, i l’acompanyaran altres professionals de les
arts escèniques... A més, es projec
tarà un vídeo amb intervencions d’actors, actrius i directors que al llarg

Per poder participar
s’ha de demanar
invitació al
correu electrònic
cultura.foment@l-h.cat

d’aquests 25 anys han treballat a
l’escenari del Joventut.
En definitiva, la festa s’ha concebut com una trobada entre professio
nals, públic, amics i companys. Qui
vulgui assistir haurà de demanar invitació a través de l’adreça electrònica
cultura.foment@l-h.cat .
L’actual teatre és el resultat de la
remodelació de l’antic cinema Joventut, construït el 1931 per l’empresari
Joaquim Piulachs, tancat el 1972 i
comprat per l'Ajuntament a principi
de la dècada dels anys vuitanta. y

Celebració. Els responsables de les dues sales han preparat un programa especial d’actuacions

La Salamandra compleix 20 anys musicals

L

es sales de concert Salamandra arriben enguany a les dues
dècades de feina musical. Per
celebrar aquest vintè aniversari,
l’equip de Salamandra ha organitzat
una sèrie de concerts, entre l’1 de
maig i el 17 de juny. (Vegeu requadre.) Destaquen els dos protagonitzats per Manu Chao, que ja en els
primers dies de venda van esgotar
ràpidament les seves localitats.
Fa vint anys, Salamandra obria
les seves portes, amb una única sala
(avui en té dues), i amb l’ànim de
convertir-se en un espai de referència en l’àrea metropolitana. De fet, ja
fa molt de temps que forma part del
circuit nacional de sales de concert.
Pels seus escenaris han passat els
millors grups de la música espanyola, sovint quan ja eren consagrats
però també moltes vegades quan
eren encara bandes emergents.
Aquesta perspicàcia per detectar el
talent és una de les claus dels vint
anys de Salamandra.
Però no tota la història passa
pels escenaris i els concerts en
directe. Els responsables de Salamandra han sabut tendir ponts amb
la realitat que els envolta, amb la

calendari de concerts

Manu Chao serà l’atracció principal dels concerts de celebració

seva ciutat i amb la seva passió, la
música. L’any 1997, quan portaven
poc temps de vida, ja van allotjar un
concert solidari amb una associació
juvenil de Sarajevo, poc després
del final de la guerra de Bòsnia.
En aquells primers anys també van
impulsar el Concurs de Pop-rock
Ciutat de L’H. I també van col·laborar
amb el festival Grec, de Barcelona.

Des de fa 10 anys organitzen el
Let’s Festival, un certamen de referència que cada any cap al març
programa concerts de la denominada música independent.
Salamandra també forma part de
la Xarxa de Cases de Música i ofereix formació musical amb diferents
cursos i tallers. Disposen d’una sala
pròpia de gravacions. y

yyy 1 i 3 de maig, 21h
Manu Chao, sala 1
yyy 7 de maig
• 21h, sala 1. El Canijo de
Jerez+Morosito Lizana
• 20.30h, sala 2. Escape with
Romeo+Psyche
yyy 14 de maig, 21.30h
El Drogas, sala 2
yyy 20 de maig, 21.30h
Bribriblibli+Fitos y el Fitipaldi,
sala 2
yyy 21 de maig
• 21h, sala 1. Los Chikos del
Maíz
• 20.30h, sala 2. Daniel
Higiénico i la Quartet de Baño
Band+Mala Gestión
yyy 4 de juny, 20.30h
Diary of Dreams+Romanthica,
sala 1
yyy 11 de juny, 20.30h
69 Válvulas+Aerial Blacked+
Motto Perpetuo, sala 2
yyy 17 de juny, 20h
Gatillazo+Atrako a Mano Armada+Último Rekurso, sala1

Audiovisual

web ‘cerca de tu casa’

El pati de butaques del teatre, un equipament bastit el 1991 a l’edifici de l’antic cinema Joventut que va construir l’arquitecte Antoni Puig i Gairalt

El guardó està destinat a artistes de
18 a 40 anys que practiquin qualsevol disciplina artística i sense restricció de tema ni de format. El premi
consisteix en una exposició individual
a la seu de la Fundació, amb el seu
corresponent catàleg. Els interessats
han d’enviar a la Fundació un projecte o un dossier sobre la seva obra
abans del 15 de juny. y

Els carrers de L’H van
acollir 220 filmacions
durant l’any 2015
Aquest nombre consolida L’H com
a segona ciutat a Catalunya en rodatges, només superada per Barcelona. Espots i fotografia publicitària
encapçalen les peticions de permisos registrats per l’oficina de la Film
Comission de L’H, que els gestiona.
També pel·lícules com Cerca de tu
casa (Eduard Cortés), Incidencias
(Juan Cruz i José Corbacho), Secuestro (Mar Targarona), i sèries
com Polònia, Nit i dia o Cites van escollir localitzacions a L’Hospitalet. y

Xarxes socials

Les biblioteques
obren compte a Milq
per fer recomanacions
Milq és una xarxa social pensada per
compartir contingut multimèdia i les
biblioteques de L’H n’han obert un
compte per oferir recomanacions de
música, cinema i sèries que formin
part de les seves col·leccions. També es podran compartir i comentar.
El compte de les biblioteques municipals es pot trobar a l’adreça d’internet milq.com. y

