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/ 19 de gener del 2004

CULTURA

La biblioteca Tecla
Sala ofereix
activitats familiars

A Exposicions
de gener, 20h. ExpoG 20
sició Art i solidaritat, els
E pintors espanyols contemporanis i el cartellisme
N sociopolític Arxiu Històric
CCOO. 22 de gener,
D de
19.30h. Exposició d’AmiA gos de la pintura de Can

Serra. CC Barradas (rambla Just Oliveras, 56).
23 de gener, 19h. Exposició de Patchword, (trocets de roba cosits a mà).
CC Santa Eulàlia (Santa
Eulàlia, 60).
Fins al 30 de gener. Microcosmos de Marisa Jesús Anechina. CC la Bòbila (pl. de la Bòbila,1).

Els dissabtes de la Tecla Sala és el títol de la nova iniciativa de la Biblioteca Central
Tecla Sala que té per objectiu arribar als més petits però
també als pares, avis, oncles
i altres adults que acompanyin els infants.
La programació per al trimestre gener-març 2004 va començar el 10 de gener amb un recull
d’històries per a infants acompanyades de música de guitarra i
cançons en una activitat denominada Contes en clau de sol,
a càrrec de Jordi Tonietti.
El 7 de febrer s’oferirà un espectacle de narracions infantils
de Mari Àngels Anglada i Pere
Calders, titulat Cabdells de contes, a càrrec de Titelles Naip.
La programació del primer tri-
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mestre es tancarà el 6 de març
amb l’activitat Dalí, una història
fantàstica, aprofitant que el 2004
és l’Any Dalí, amb motiu del
centenari del seu naixement. En
aquesta ocasió es comptarà amb
la dinamització de la companyia
de titelles L’Estenedor.
Del que es tracta, segons el
director de la biblioteca, Pedro
Bravo, és que “la família vagi a la
biblioteca unida i llegeixi unida”.
Bravo ha explicat que fins ara les
activitats per als més petits a les
biblioteques sempre s’organitzaven a partir de les 17h quan s’acaba l’horari escolar, però de dilluns a divendres i en aquestes
franges horàries normalment els
adults treballen i no poden participar de l’activitat junt amb els
més petits de la família. “És una

GABRIEL CAZADO

Els primers dissabtes de mes a les 12h

Conferències
Espectacle de Jordi Tonietti, Contes en clau de sol

experiència en la qual hem posat
molta il·lusió”, ha dit el director
de la biblioteca.
D’altra banda, la resta de biblioteques de la ciutat també oferiran
activitats relacionades amb la figura de Salvador Dalí i del poeta Mi-

quel Martí i Pol, mort recentment.
Igualment es mantenen els cicles
per a adults Memòries de vida,
on hi participaran Gemma Nierga
o Asha Miró, La xerrada del trimestre i per als infants L’hora del
conte. # MARGA SOLÉ

Veu la llum ‘La Balsa de la Medusa: Tepekale Inventariat’

21 de gener, 19.45h.
Memòries d’una vida. Parlar per parlar amb Gemma Nierga. 29 de gener,
19.30h. Records d’una
adopció amb Asha Miró.
Biblioteca Tecla Sala (Josep Tarradellas, 44).
22 de gener, 19.30h. Les
medicines naturals: els remeis de l’herbolari, amb
Josep M Teixer. CC la Bòbila (pl. de la Bòbila,1).

Música
És la primera revista d’art amb periodicitat anual que ha creat el TPK de L’Hospitalet
El Taller Pubilla Kasas (TPK)

A
ha llançat una nova publicaR
ció de caràcter anual sota el
T
títol La Balsa de la Medusa:
S

Tepekale Inventariat. Es tracta d’una revista que ha comptat amb la col·laboració de més
de 32 persones (crítics d’art, gent
de teatre, professors d’universitats, etc.). Té un preu de 6 euros

i compta amb un tiratge de 500
exemplars. Els temes que tracta
són art, dibuix, poesia i fotografia, entre d’altres.
Agustín Fructuoso, director del
Taller Pubilla Kasas, ha estat el
que ha creat aquesta revista i destaca principalment que “no es tracta d’una publicació local, no és de
notícies, és una revista d’art, que

tracta l’art com a element fonamental”.
Els principals objectius que es
marca són “ser un espai de reflexió, un pensament contemporani,
es veuen 32 maneres de poder
plasmar l’art. Volem crear espais
per poder expressar altres pensaments, no solament la paraula”,
afegeix Fructuoso.

Els creadors del Taller Pubilla
Kasas han adquirit un renom internacional dins del món de l’art.
Molts dels alumnes que han estudiat al Taller Pubilla Kasas estan
exposant actualment a prestigioses galeries de primera línia
de tot Espanya, Alemanya o Estats Units, entre d’altres països.
# TERE CRESPO

22 de gener, 23h. Islabikini. 29 de gener, 23h.
Neva. Depósito legal (Santa Anna, 14).
23 de gener, 23h. Melendi. 24 de gener, 21h.
Despistaos, Sorprendente! i Jack Estampida. 30
de gener, 23h. Polvorosa. 31 de gener, 22h.
El secreto de Judith. Salamandra (av. Carrilet, 301).

