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19 de febrer del 2007

El Museu mostra obra
gràfica de Picasso,
Miró, Collet i Cuixart
El Museu d’Història acollirà fins
al dia 8 d’abril l’exposició La
col·lecció d’art de L’Hospitalet.
Obra sobre paper (II), amb una
selecció d’obra gràfica, donada
a la ciutat per l’entitat Amics de
la Música de L’Hospitalet l’any
1972 i pels germans Jaume i
Pere Reventós, el 1992.
Aquestes donacions van ser
les primeres de la col·lecció
d’art del Museu, dependència
municipal que té actualment un im
portant fons d’art contemporani.
El Museu d’Història de L’Hospita
let té un fons que conté més de mil
obres d’artistes del segle XX i ha es
tat possible mercès a donacions de
col·leccionistes, entitats, ciutadans
particulars, artistes i adquisicions
per part de l’Ajuntament.
A la mostra que s’exposa ara es
poden contemplar obres, fonamen
talment dibuixos i gravats d’artistes
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A Xerrades
19 de febrer, 17h. De la
G bona vida. Camí recorregut
en tots els temps. Casal de
E gent gran Ermita (c. de l’Er
de Bellvitge, 40).
N mita
20 de febrer, 18h. XXI Cur
D sos de formació per a diabè
tics i familiars. La importan
A cia de conocer los productos
alimentarios. Associació de
diabètics (c. del Molí, 29).

Cinema
20 de febrer, 18h, 20.30 i
22.40. Cicle Més enllà dels
núvols amb la pel·lícula Ca
mino a Guantánamo. 27 de
febrer, 18h, 20.30 i 22.40.
Zona libre. Rambla cinemes
(rbla. de Just Oliveras, 20).
22 de febrer, 19h. Cicle de
cinema negre. La lista negra.
Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1).

Teatre

23 de febrer, 18h. La com
panyia Circ Nic present a
Pífies. CC la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1).

Música

23 de febrer, 21h. Secrets
compartits amb Gerard Quin
tana & Joel Joan. Teatre Joven
tut (c. de la Joventut, 4-10).
24 de febrer, 21h. Javier
Rubial. Lo que me dice tu
boca. 4 de març, 19h. Ope
ra Il Festino. Teatre Joventut
(c. de la Joventut, 4-10).
25 de febrer, 12h. Cicle Els
colors de la música. Carles
Pons. Guitarra CC Tecla Sala
(av. Josep Tarradellas, 44).
25 de febrer, 19h. Recital
Líric amb Iván García i Vivi
ana Salisi. 4 de març, 19h.
Oriol Tramvia. CC Barradas
(rbla. de Just Oliveras, 56).

com ara Pablo Picasso, Joan Miró,
Claude Collet o Modest Cuixart, en
tre d’altres.
El Museu d’Història es troba ac
tualment en una dinàmica de donar
a conèixer, mitjançant diverses ex
posicions, les obres més significati
ves del seu fons artístic.
El compositor Jaume Reventós
va ser un dels fundadors de l’A
grupació Amics de la Música, l’any
1947, i posteriorment en va ser el
president. El músic va ser també un
dels impulsors de la vida artística i
cultural de L’Hospitalet. # r .

gabriel cazado

Les peces formen part del fons artístic

Alguns dels quadres que es poden veure al Museu pertanyents al fons Reventós
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