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El Centre Cultural Barradas acull el
Memorial Rafel Garrich 1930-1994
L’exposició està organitzada per l’Ateneu de Cultura Popular de L’Hospitalet

n Homenatge de l’Ateneu
“L’Ateneu ha volgut retre-li un
homenatge amb motiu del desè ani
versari de la seva prematura mort
perquè Rafel Garrich va ser una de
les persones que al reiniciar la nostra entitat al 1978 va participar molt
en l’Aula (de pintura) Joan Miró
que ara porta el seu nom”, ha expli
cat Antònia Caldés, secretària de
l’Ateneu de Cultura Popular. Caldés
també recorda que Garrich anava

Rafel Garrich va nèixer
a L’Hospitalet el 1930,
fill de treballadors
a l’aula a pintar i dibuixar com un
alumne més i que, més tard, va fer
exposicions, no sols a la ciutat sinó
a d’altres municipis.
El germà de Garrich, Joan, està
molt cofoi que l’Ateneu faci un ho
menatge al seu germà pintor. “Crec
que s‘ho mereixia perquè s’ha pas
sat la vida entre llàpissos i pinzells”,
diu Joan Garrich, que afegeix: “el recordo renyant-me perquè quan sor
tíem de l’escola ell volia que pintés
sim o dibuixéssim i jo volia sortir a
jugar al carrer”. # marga solé

XXIII. 17 de juny, 20.30h.
Extremidades per Stromboli
Teatre. 18 de juny, 19h. Un
dia després pel Grup Teatral Margarida Xirgu. 18 de
juny, 18.30h. T’estimo, ets
perfecte... ja et canviaré per
l’Ateneu Cultural Catalònia.
Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4-10).
17 de juny, 18h. Sueños per
Somnis, Associació catalana
de teatre de L’Hospitalet. CC
la Bòbila (pl. de la Bòbila, 1).

foto cedida per l’ateneu de cultura popular

Des del 21 de juny i fins al 9 de
juliol es pot visitar al Centre Cultural Barradas l’exposició Memorial Rafel Garrich (1930 1994), organitzada per l’Ateneu
de Cultura Popular amb la col·
laboració de la família Garrich.
La mostra consta d’una cinquantena de quadres pintats al
llarg de la vida de l’artista i cedits
per familiars i amics on no hi faltaran els tradicionals carros tirats per
cavalls i carreters amb la tradicional
bata negra de l’època, una boina ta
pant el cap i una cigarreta als llavis.
També seran presents els captaires,
músics ambulants, vells i infants,
plasmats amb maestria per un genial dibuixant.
Rafel Garrich va nèixer a L’Hos
pitalet el 1930. Fill d’una família de
treballadors, ben aviat va demostrar
que tenia una facilitat innata per
dibuixar i, mica en mica, es va anar
formant ell mateix. La situació econòmica de la seva família agreujada
per la guerra civil, va impedir que
fes estudis de belles arts i es va convertir en autodidacta.
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Poesia
Un dels tradicionals carros del pintor

Música negra en el 13è Sónar
Festival internacional de música avançada i art multimèdia
La 13a edició del festival Sónar,
m
certamen internacional de múú
sica avançada i art multimèdia,
s
ha escollit novament com un
i
dels seus principals escenaris
c
les instal·lacions de la Fira al
a
districte de Granvia L’H, que
concentraran la major part dels
espectacles en horari nocturn. Durant tres dies i tres nits, entre el 15
i el 17 de juny, el públic assistent
al Sónar entrarà en contacte amb
les últimes tendències de la música
dance i electrònica i amb els artis-

A Teatre
16 de juny, 20.30h. X MosG tra de Teatre Aficionat. Un
bajo la lluvia pel
E paraguas
grup de teatre La Asunción.
N 16 de juny. 21h. Un mal
dia pel Grup de Teatre IndeD pendent Gornal 17 de juny,
¡Enriqueta sí, Enriqueta
A 21h.
no! pel grup de teatre Joan

tes més rellevants del panorama nacional i internacional. En conjunt sumen més de 300 activitats programades entre concerts, actuacions de
DJ, projeccions de cinema i videoclips i tot tipus de treballs multimè
dia, que aplegaran públics inquiets,
artistes d’última generació, i els professionals i les empreses més influents del sector de les arts electrò
niques.
L’edició d’enguany presenta un
cartell on destaca la música negra.
Segons els organitzadors, s’ha pretès

retre un homenatge a aquests sons
que tant han influït en el desenvolupament de la música electrònica. El reggae, el dub, el hip-hop, el
jazz, el funk i la música disco estaran presents en els diferents escenaris del festival.
Els sons derivats la cultura japonesa també tindran un lloc preeminent en cartell, tant en els espais
diürns com en els nocturns. # r .
Per a més informació,
www.sonar.es

17 de juny, 20h. Lectures
galàctiques amb Jaume Sisa.
CC Tecla Sala (av. de Josep
Tarradellas, 44).
21 de juny, 21h. Els fruits
saborosos i altres menges
tropicals, de Josep Carner.
Jardí de la regidoria del Districte I (rbla. J. Oliveras, 23).

Música
16 de juny, 22h. Nit de bolero i son cubà amb Miguel
Á n g e l C é s p e d e s . 18 d e
juny, 19h. Gala de sarsuela
amb l’Aula de cant de M.
Àngels Sarroca. CC Barradas
(rbla. de Just Oliveras, 56).
16 de juny, 23h. 10è aniversari de Salamandra amb
Dorian. 17 de juny, 23h. Latroba Kung-Fú. 23 de juny,
20. 30h. Cinema Strange.
Salamandra (av. del Carrilet
301).

