CULTURA / ESPECTACLES

L’HOSPITALET

19

17 DE FEBRER DE 1997

Quan es compleixen 25 anys de la mort de l’artista

La fotografia pura de Sougez
s’exhibeix a la Tecla Sala
Del 25 de
febrer al 13
d’abril, més de
50 obres del
mestre francès

FOTO CEDIDA PER LA TECLA SALA

Exposiciones

Les natures mortes de Sougez representen objectes banals
s’han caracteritzat per l’equilibri entre formes i volums i per una acurada il·luminació.
Encara que es considera un
dels pares del corrent de la fotografia pura a França, proper a la
Nova Objectivitat alemanya, Sougez no es va limitar a aquest mo-

Les sis aules de cultura inicien
un nou cicle sobre guitarra i
continuen l’activitat teatral
La guitarra i els diferents estils musicals que la tenen com a instrument protagonista donen peu a un
nou cicle de música a les sis aules
de cultura de la ciutat. Audicions
de jazz, rock, música brasilera, tango, flamenc i blues es podran escoltar i analitzar a partir del 28 de
febrer i fins al 15 de març. Aquest
és el segon cicle que les aules organitzen aquest curs. El primer va
versar sobre música ètnica. Parallelament, aquests equipaments culturals continuen oferint durant els
propers mesos una atapeïda programació teatral amb companyies
locals i forànies.

Jazz, rock, flamenc, blues
i tango, entre d’altres
A l’AC Collblanc-La Torrassa
Vicenç Martín presentarà la guitarra jazz i en una altra sessió actuarà el grup de jazz de Jordi Bonell.
A Bellvitge, s’escoltarà rock amb

Del 19 de febrero al 2 de marzo.
Trainspotting. Teatro Joventut (c/ Joventut, 4-10). De martes a sàbado,
21h. Domingo, 19h.
21 de febrero, 21h. Lluna de mel a
Oregó. Cia Xus Estruch. AC Sanfeliu (c/ Emigrant, 27).
23 de febrero, 19h. La casa de Bernarda Alba. Cia de la Luz. AC Collblanc-Torrassa (Mare Deu dels Desamparats, 87).
22 de febrero, 17.30h. Teatro infantil
l’Estenedor. AC Bellvitge (Rbla de la
Marina, 232). Org: Esplai Alheña.

17 de febrero, 22h. El callejón de
los milagros. Teatro Joventut. 22 de
febrero. Seis horas de cine sobre el
tema del travestismo. AC Bellvitge
(Rambla Marina, 232). 24 de febrero. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. Teatro Joventut. Org: Cine Club de L’Hospitalet.
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ROSA SALGUERO
Quan fa 25 anys de la seva mort,
el Centre Cultural Tecla Sala acull
una gran exposició de fotografies
del mestre francès Emmanuel
Sougez, considerat el promotor de
la fotografia pura a França. La
mostra, que s’exhibirà del 25 de
febrer al 13 d’abril, està formada
per més de 50 obres entre fotografies documentals, creatives o
familiars així com diversa documentació de l’autor. Sougez va néixer a Burdeos el 1889 i va morir a
París l’agost de 1972.
“La fotografia ha de ser vertadera, sincera, però bella”. Aquesta
ha estat la màxima que ha perseguit l’obra del mestre francès,
conegut arreu del món pels seus
bodegons de gran format d’objectes banals o natures mortes com
ell anomenava. Sougez ha cercat
en tot moment la simplicitat i la perfecció de la imatge, defugint del virtuosisme o de l’experimentalisme
buits de sentit. Les seves obres

AGENDA

el grup Coda; a Santa Eulàlia, música brasilera amb Euclydes Mattos; a La Florida, flamenc amb Jesús Romero; a Sant Josep, tango
amb Tango Trío, i a Sanfeliu, blues
amb Riqui Sabatés Blues Band.
Pel que fa al teatre, les aules
continuen acollint obres de petit format portades a escena per companyies de la ciutat i d’altres poblacions. El calendari és el següent:
Lluna de Mel a Oregon, amb Xus
Estruch (21 febrer, AC Sanfeliu, 11
abril, AC Sta. Eulàlia i 25 abril, AC
La Florida); cabaret, amb Domina
Abdita (28 febrer, AC Florida i 7
març, AC Collblanc-Torrassa); El
Cargol, amb Teatre a la Deriva (4
abril, AC Bellvitge); Sexe, drogues
i rock&roll, amb Joan Cusó (9 maig,
AC Sanfeliu); Morir por cerrar los
ojos, per Enric Flores (16 maig, AC
Collblanc-La Torrassa); Body Mari,
amb La Mútua (23 maig, AC Sant
Josep), i El Jan de la Favera, amb
l’Escola d’Adults de Bellvitge (30
maig, AC Bellvitge). Les funcions
comencaran a les 21h.

viment, sinó que va treballar en la
divulgació de la fotografia en totes
les seves facetes. Així, va ser també un excel·lent fotògraf de nus
–creia que el cos ha de parlar per
la seva sola presència– i va fer importants aportacions investigant
amb el color i amb la llum negra.

Hasta el 20 de febrero. Calaixos de
memòria. Colecciones del artista Jacinto Hidalgo. AC Sant Josep (Av.
Isabel la Catòlica, 32).
Hasta el 25 de febrero. Exposición
de fotografías de carnaval. AC de
Bellvitge (Rbla. de la Marina,232).
Del 20 de febrero al 23 de marzo.
Exposición interactiva Per què sona?
Producción: Museu de la Música de
Barcelona. Centro Cultural Barradas
(Rbla. Just Oliveras, 56).
Del 25 de febrero al 13 de abril.
Exposición fotográfica de Emmanuel
Sougez. Centre Tecla Sala (Josep
Tarradellas, 44).
Del 25 de febrero al 6 de marzo.
Universus, Joan Casellas. AC Sant
Josep (Av. Isabel la Catòlica, 34).
Hasta el 28 de febrero, 21h. Cabaret con la compañía Domina Abdita.
AC Florida (c/ Renclusa, 51).
Del 28 de febrero al 13 de marzo.
Exposición de pinturas de Jesús Marín. AC Bellvitge.
Hasta el 28 de febrero. Cinquena
Setmana Cultural Taurina de La Flo-

rida. AC La Florida.
Hasta el 1 de marzo. Exposición de
pinturas de Antoni Hervás. Sala Cirici (Riera de l’Escorxador, s/n).
Hasta el 16 de marzo. Esculturas y
fotografías de Alberto Peral. Sala Molí. Centre Tecla Sala.

Educación
Hasta el 28 de febrero. Horario de
la Sala de lectura Barradas en época de exámenes universitarios. De
10h a 1h, de lunes a domingo. Centro Cultural Barradas (Rambla Just
Oliveras, 56).
Hasta el 19 de marzo. Cursos de
cocina y cultura magrebí. Org: Fundación Akwaba (c/ Orient, 46).
18 de febrero, 19h. Taller de gastronomía. Cocina vegetariana. AC Sant
Josep (Isabel la Catòlica,34).

Música
21 de febrero, 24h. Jam Session,
con diversos músicos. Entrada libre.
Bar musical Sala Mandra (avenida
Carrilet, 301).
21 de febrero, 19.30h. El jazz. Debat monogràfic a cargo de Manel Burgos. AC Collblanc-Torrassa (Mare
de Déu dels Desemparats).
23 de febrero, 20h. Recital líric. Tenor Fernando Bañó, acompañado de
piano. Centro Cultural Barradas (Just
Oliveras, 56). Promueve: Amics de
l’Ópera.
28 de febrero, 19,30h. Master class
de guitarra jazz, a cargo de Vicenç
Martín. AC Collblanc-Torrassa.
28 de febrero, 22h. Concierto de
blues. Grupo Coda. AC Bellvitge.
28 de febrero, 19.30h. Concierto.
Guitarra jazz. AC Collblanc-La Torrassa (Mare Déu dels Desamparats, 87).

Conferencias
22 de febrero, 20h. Familia y modelos de convivencia. AC Sant Josep
(Av. Isabel la Catòlica,34).
26 y 17 de febrero. Audiciones musicales comentadas y escenificadas.
Música electrónica. Dirigidas a centros docentes. Auditorio Barradas.

