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14 de març del 2005

Mercè Rodoreda i Calderón de
la Barca pugen el teló del Joventut
L’obra ‘Peep Show, el sexe nostre de cada dia’, completa l’oferta teatral

15 de març, 20.15h. Los
últimos gigantes. Associació
d’Amics del Ferrocarril (Amadeu Torner, 113).

d’embolic elevat a la màxima potència amb personatges històrics
pel mig. La direcció és a càrrec de
Pepa Calvo; l’escenografia és obra
d’Agustí Fructuoso, i entre el planter
d’actors hi ha Elisenda Bautista i
Francisco José Basilio.

Exposicions

Sexualitat, somnis eròtics, perversions... temes encara tabús que
malgrat tot formen part de la nostra
vida. Aquesta és la raó de ser del
muntatge que la companyia teatral
GdeGEA porta a la sala B del Joventut el 2 (21.30h) i 3 (19.30h)
d’abril. Peep Show, el sexe nostre
de cada dia, és un recorregut per
les perversions humanes a partir de
la quotidianitat i amb la paraula com
a vehicle. # ROSA SALGUERO
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 L’erotisme omple la sala B

Mercè Pons, Montserrat Carulla i Rosa Renom

El bar Comercio de Santa Eulàlia, escenari de la pel·lícula Tapas dirigida pels hospi-

VIST A L’H

talencs José Corbacho i Juan
Cruz, ha estat el marc del
rodatge del videoclip que centra la banda sonora del film i
que ha interpretat un altre
hospitalenc, el cantant Antonio Orozco. Els protagonistes
principals de la pel·lícula són
Ángel de Andrés i María Galiana, entre d’altres.

15 de març, 19.30h. Aproximació al món del tatuatge.
CC Barradas (rambla Just
Oliveras, 54).
29 de març, 20h. Grupart2000. Exposició col·lectiva.
CC Sanfeliu (Emigrant, 27).
31 de març, 20h. Miradas.
Pintures i escultures de Reme Domingo. CC Santa Eulàlia (c. Santa Eulàlia, 60).
Fins el 27 de març. Joaquín Chancho. Prospectiva
1973-2003. Fins a l’1 de
maig. José Manuel Aizpúrua, fotògraf. La mirada moderna. CC Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).
Fins el 31 de març. Maqueta de l’escultura Pont de
la Llibertat. Museu d’Història
de L’H (c. Joan Pallarès).
Fins el 16 d’abril. Exposició d’Amics de la Pintura de
Can Serra. CC Sant Josep
(av. Isabel la Catòlica, 32).

Música
GABRIEL CAZADO

El Teatre Joventut iniciarà el
mes d’abril amb dos dels plats
forts d’aquesta temporada: La
plaça del Diamant, de Mercè
Rodoreda, dirigida per Joan
Ollé, i un clàssic de la literatura
barroca, El galán fantasma, de
Calderón de la Barca, dut a escena per la companyia Teatre del
Repartidor. Paral·lelament, a la sala
B es representarà una original recreació sobre la sexualitat i l’erotisme amb un suggerent títol: Peep
Show, el sexe nostre de cada dia,
a càrrec de GdeGEA Companyia de
Teatre.
Mercè Pons, Rosa Renom i la veterana Montserrat Carulla són les
intèrprets de La plaça del Diamant,
una de les peces mestres de Mercè
Rodoreda que, en aquesta ocasió,
ha estat adaptada per Joan Ollé
–qui va rebre de l’autora els drets
de representació teatral de la novel·la– i per Carles Guillén. Els dies
2 (21h) i 3 d’abril (19h), el Joventut presentarà aquesta obra que es
va estrenar l’any 2004 al Festival de
Peralada.
La Companyia del Repartidor,
de la seva banda, posarà en escena
els dies 8 i 9 d’abril, a les 21h, i el
10 d’abril, a les 19h, un clàssic del
barroc teatral, El galán fantasma,
un dels títols menys coneguts de
l’extensa bibliografia de Calderón.
L’obra es va representar per primer
cop el 1635, tot i que no va tornar
als escenaris fins al 1981 sota la direcció de José Luis Alonso. Una història de gelosia, passió, misteri, romanticisme, poder i, en definitiva,
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A Cinema
15 de març, 18, 20.30 i
G 22.40h.
Whale Rider. 22 de
E març, 18, 20.30 i 22.40h.
Baran (Lluvia). 29 de març,
N 18, 20.30 i 22.40h. Primaverano, otoño, invierD vera,
no... y primavera. Cinema
A Ramblas (Just Oliveras, 20).

28 de març, matí i tarda.
XL Aplec de l’Ermita de Bellvitge. (Parc de Bellvitge).
18 de març, 22h. Yhosvany Palma. CC Collblanc-la
Torrassa (Mare de Déu dels
Desemparats, 87).
26 de març, 22h. Sexy Sadie (Sosimple). Depósito Legal (c. Santa Anna, 14).

Teatre
20 de març, 18h. Teatre
imaginari amb En Patufet.
CC la Bòbila (pl. Bòbila,1).
20 de març, 18h. Grup
Margarida Xirgu amb Gorditas. Parròquia de Sant Isidre
(Aprestadora, 3).
3 d’abril, 18h. Grup Centre
Catòlic amb Fum, fum, fum.
Auditori la Torrassa (Santiago Apòstol, 38).

