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Videoclips. El director de ‘Los otros’ signa, amb el grup Nancys Rubias, el primer premi del desè aniversari del festival

Amenábar guanya el CL’HIPS
E

l Festival CL’HIPS ha cele
brat enguany el desè ani
versari amb una participació
record de 154 videoclips.
Vuit procedents de L’H, 34 de l’àrea
metropolitana, 19 d’altres punts de
Catalunya, 50 de la resta d’Espanya
i 43 de l’estranger. D’entre els par
ticipants, el jurat n’havia seleccionat
25, que són els que van passar a
la final que va guanyar per sorpre
sa el director de cinema Alejandro
Amenábar amb Me encanta (I love
it), tot i que no va assistir a recollir
el premi.
En aquesta edició, el Centre Mu
nicipal de Creació Multimèdia Torre
Barrina s’ha incorporat a la comissió
organitzadora del festival. “Han orga
nitzat el fòrum El videoclip, entre la
creació i el màrqueting, un espai
de presentació i confrontació de
diverses propostes, on els protago
nistes (realitzadors, músics, tècnics,
comunicadors, crítics, etc.) han
dialogat i interaccionat”, ha explicat
el director de CL’HIPS, Ferran Farré.
Aquest fòrum ha posat de mani
fest que el festival té molt de futur
amb les tauletes i els smartphones,
noves eines per promocionar grups
i cançons.
Durant aquests 10 anys, el CL’HIPS

els premis

Premiats del Festival CL’HIPS, amb els regidors de Cultura, Jaume Graells, i del Districte I, Alfonso Salmerón

Una de les novetats
de 2014 ha estat el
premi metropolità,
lliurat pels assistents

ha anat ampliant les seves seccions
i programa. “Des dels inicis hem in
corporat novetats perquè no volíem
que un projecte públic es quedés en
un simple concurs. Per això, mai hem
volgut sols donar premis i diners, si
nó anar una mica més enllà”, afirma
Ferran Farré.

Així, el CL’HIPS s’ha convertit en
un festival de qualitat de reconeixe
ment internacional. “El projecte ens
el creiem, dóna sentit al que fem, que
és fomentar la creació i el debat. Jo
diria que és l’únic dedicat a la promo
ció del videoclip a Espanya”, diu el
director. y

Alejandro Amenábar s’ha en
dut el primer premi: el clip d’or
i 1.000 euros amb el videoclip
Me encanta (I love it) del grup
Nancys Rubias. El segon, 750
euros i un clip de plata, ha estat
per a Ma recette, d’Ultrarouge,
dirigit per Alfredo López i, el
tercer, dotat amb 500 euros i
clip de bronze, per a Hang me
on the line, interpretat per Jon
Kenzie i dirigit per Lu Pulici.
El públic, més de 1.420
persones, ha premiat Undisclosed Path, d’Àlex Llopis i in
terpretat per The last the line.
Enguany també s’ha lliurat
un premi metropolità, atorgat
pels assistents al lliurament
de guardons. Dotat amb 500
euros, ha estat per Mis balazos, d’Ales Payá i interpretat
per Trio de Quatreros.
Palmarès. Aquí
pots veure tots
els videoclips
guanyadors del
festival

L’Hospitalet fa teatre. Setze companyies d’aficionats representen els seus espectacles el mes de juny i al novembre

Presentada
l’escena
‘amateur’
El mes de juny comença la divuite
na edició de L’H fa teatre, la mostra
de teatre aficionat de la ciutat, en
la qual participen 16 companyies
que actuaran a diversos escenaris,
la majoria al Teatre Joventut. El preu
de les entrades depèn de l’espec
tacle i oscil·la entre 4 i 8 euros, tot i
que hi ha alguna representació amb
entrada gratuïta. y
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cartellera al teatre joventut, l’auditori la torrassa i els centres culturals la bòbila i bellvitge-gornal
yyy ‘Esos locos bajitos’. Gornal Teatre. 6 de juny, 20.30h.
Teatre Joventut. Sala B
yyy ‘Apartamento 63’. Associació Cultural Film&Art. 6
de juny, 21h. Teatre Joventut.
Sala A
yyy ‘¡¡¡Doctora, QueLoCura!!!’.
Companyia Champagne. 7
de juny, 20h. Teatre Joventut.
Sala A
yyy ‘Padre a los 70’. Grup de
teatre Los Buscavidas. 7 de
juny, 20.30h. Teatre Joventut.
Sala B

yyy ‘Tria la teva aventura: “Compromesos”. Stròmboli Teatre.
8 de juny, 18.30h. Teatre Joventut.
Sala A
yyy ‘El soldat fanfarró’. Ela teatre. 8 de juny, 19h. Teatre Joventut.
Sala B
yyy ‘Teatre’. Grup de teatre Sant
Isidre. 9 de juny, 19h. Teatre Jo
ventut. Sala B
yyy ‘Universitarias confundidas’.
La Asunción. 13 de juny, 20.30h.
Teatre Joventut. Sala B
yyy ‘Campanades de juny’. Labo-

ratori teatral Patates amb Suc.
13 de juny, 21h. Teatre Joventut.
Sala A

yyy ‘La pela és la pela’. Fugireli Teatre. 15 de juny, 19h.
Teatre Joventut. Sala B

yyy ‘2 vidas, 4 ruedas’. J23 teatre.
14 de juny, 19h. Teatre Joventut.
Sala B

yyy ‘Els cavallers de la taula
quadrada’. Grup de teatre
jove Pla Tea. 14 de juny, 20h.
Auditori la Torrassa

yyy ‘Mi mujer es el fontanero’.
Associació Cultural Bellgrup.
14 de juny, 20h. Teatre Joventut.
Sala A
yyy ‘Misterioso asesinato en la
ciudad’. Teatre Obert de l’Associació Coordinadora de Disminuïts. 15 de juny, 18.30h. Teatre
Joventut. Sala A

yyy ‘Asesinato en el Princess of Logroño’. Grup de
teatre V de B. 15 de juny,
17h i 19.30h. Centre Cultural
Bellvitge-Gornal
yyy ‘Coba fina’. Grup de teatre
La Unión. 8 de novembre, 20h.
Centre Cultural la Bòbila

