CULTURA

DIARI DE L’HOSPITALET 13 de desembre del 2010

Espectacles. A la venda els abonaments del Teatre Joventut
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Ciència-ficció. Novel·les i contes en català

Aquest Nadal, regala
música i teatre de L’H
ada cartellera per a tots els gustos.
Pel que fa al teatre programa SGAG
de Vol-Ras i El mètode grönholm,
entre d’altres, sense oblidar l’humor
de Reugenio, Teatre de Guerrilla
amb El Xarlatan o Jordi LP i Er camino de Santiago. També hi ha espai
per a la màgia del Mag Lari.
Pel que fa a la música, pel seu
escenari passaran Jorge Drexler,
Shuarma, Juan Perro, Albert Pla &
Pascal Comelade i Najwa Nimri, en
música contemporània. L’òpera té
el seu espai amb Carmina Burana
de Carl Orff i la sarsuela ens acosta El dúo de la africana i Nuestra
Zarzuela.

Descomptes
del 25 i del 50%
segons el nombre
d’espectacles de la
temporada escollits

Els protagonistes d’El mètode grönholm

E

l Teatre Joventut ha posat a
la venda de cara a la campanya nadalenca els abonaments per a la temporada de
gener a maig del 2011, en la qual
els espectadors poden triar una àmplia oferta de música i de teatre.
El teatre municipal disposa de
dos tipus d’abonament. El primer
permet triar de 3 a 5 espectacles de

la programació amb un descompte
del 25% en la compra d’entrades.
El segon ofereix un descompte
del 50% per seleccionar un mínim
de 6 espectacles. Els abonaments
poden adquirir-se al mateix teatre,
al servei de Tele-entrada o a les
oficines de Catalunya Caixa.
Per a la pròxima temporada, el
Teatre Joventut presenta una vari-

També el Centre Cultural Barradas ha posat a la venda les entrades per a la pròxima temporada, en
aquest cas individuals per a cada
espectacle. Beth, Enric Hernàez,
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, Espaldamaceta, Sanjosex, Manel Camp quartet, les Corals
de L’Hospitalet o Mine! són alguns
dels concerts que componen la
cartellera. y
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www.l-h.cat/teatreJoventut
www.l-h.cat/barradas

Els tres guanyadors del certamen

Es lliuren els II Premis Ictineu
Jordi de Manuel ha obtingut el
premi Ictineu 2010 a la millor no
vel·la fantàstica escrita en català
per Mans lliures. El premi al millor
conte ha estat per Sònia Boj, per
Descodificació aberrant. També
ha estat premiada Susana Vallejo
per les traduccions al català de la

novel·la Collita negra i del conte
Un reflexe en la mirada.
El premi Ictineu és una iniciativa de les Ter-Cat (Tertúlies Catalanes de ciència-ficció, fantasia
i terror) i s’atorga cada any a les
millors obres d’aquests gèneres
escrites o traduïdes al català. y

Libros. Obra de la historiadora Dolors Marín

Cien años de anarquismo
La historiadora hospitalense Dolors
Marín ha publicado un nuevo libro
de investigación, Anarquistas: un
siglo de movimiento libertario en
España, coincidiendo con el centenario de la fundación del sindicato
CNT, su principal exponente.
El libro va más allá del transcurrir
político del anarquismo en estos
cien años y refleja también la historia del proyecto de asociacionismo
obrero que planteó este movimiento. Así, se reflejan las prácticas coti-

dianas de una vida en consonancia
con el ideario anarquista, como el
excursionismo, el naturismo, el esperantismo o el movimiento cooperativo. Entre muchos otros, la autora
se apoya en hechos entresacados
de la historia de L’Hospitalet para
apoyar sus tesis.
Marín, doctora en Historia Contemporánea, investiga desde hace años las prácticas de los anarquistas españoles y el movimiento libertario. y

