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Arriba al Barradas la programació d’Amics de l’Òpera

PILAR GONZALO
L’entitat Amics de l’Òpera ha iniciat la temporada 2001-2002 amb
una línia de programació que vol
ser més innovadora. Amics no perdrà el caire popular que fins ara
ha caracteritzat la seva línia d’actuació però introduirà noves propostes per oferir un projecte més
ambiciós. No deixaran de banda
un element que els ha estat característic: la presentació de joves
valors de la lírica local.
Així, la nova programació alter-

AGENDA

Música
16 de novembre, 22h. Cançons
d’avui i de sempre amb Llorenç
Santamaria. 25 de novembre,
19h. Recital líric amb Josep M.
López i Viviana Salisi. 30 de novembre, 22h. Fados i fades amb
Nevoa (cançó tradicional portuguesa). Centre Cultural Barradas (rbla Just Oliveras, 56).

Exposicions
Del 23 al 30 de novembre. Exposició itinerant Racista, jo? que
mostra la història de la immigració a Catalunya i dóna a conèixer les diferents cultures que
conviuen al nostre país. Org:
JIS. Lloc: biblioteca Tecla Sala
(av. Josep Tarradellas, 44).
Fins el 30 de novembre. Exposició de pintura de Montserrat
Tarragó. Biblioteca de Can Sumarro (riera de l’Escorxador,
s/n).

Diversos
17de novembre, 21h i 18, a les
18h. Cinquentenari de l’Esbart
Sant Isidre. Actuació del Grup
Folklòric de l’entitat. Teatre Joventut (c. Joventut, 4-10).
26 de novembre, 19h. Concentració contra la violència vers les
dones. En front de l’Acollidora
(rambla Just Oliveras).

Llibres
14 de novembre, 19,30h. Confidències d’autor amb Andreu
Martín.Biblioteca la Bòvila. (pl.
de la Bòvila,1).
21 de novembre, 20h. Llibres
de capçalera.Araceli Segarra a
la biblioteca de Bellvitge (c. de
França, 41-49).
30 de novembre, 20h. Confidències d’autor amb Maria de
la Pau Janer. Biblioteca Santa
Eulàlia (c. de Pareto, 22).
4 de desembre, 20h. Notes
d’actualitat: Arriba l’euro! a càrrec de M. Teresa Alcayne. Biblioteca Can Sumarro (c. riera
de l’Escorxador, s/n).

Teatre
9 de desembre, 11h. Vuitè Festival ‘Amics Integrats’ de Teatre
Integrador de L’Hospitalet. Org.
Associació Coordinadora de
Disminuïts de L’Hospitalet. Teatre Joventut (c. Joventut 4-10).

na concerts amb l’estructura habitual oferta fins ara amb altres plantejaments des de punts de vista
més insòlits i amb l’estrena de dues
òperes de cambra, per Nadal i per
les Festes de Primavera. A aquesta proposta s’afegeix la programació del Cicle de Música de
Cambra de Joventuts Musicals.
Pel que resta d’any s’ha programat, el 25 de novembre, un recital d’òpera del tenor hospitalenc
José Manuel López, acompanyat
al piano per Viviana Salisi, dedicat íntegrament al compositor Giu-

seppe Verdi com a cloenda de la
celebració del 100è aniversari de
la seva mort. El 23 de desembre
s’ha programat Pimpione, dins del
cicle denominat òpera mínima. Es
tracta d’una òpera bufa de G.Ph.
Telemann per a soprano i baix amb
un conjunt instrumental barroc.
La temporada d’Amics de l’Òpera es va iniciar el 28 d’octubre
amb l’actuació de la soprano Blanca Esther Moreno que va oferir un
programa dedicat a Verdi amb escenes d’Un ballo in maschera i
Otello entre d’altres.

GABRIEL CAZADO

Obren la temporada amb el
record del centenari Verdi

La soprano Blanca Esther Moreno va obrir la temporada
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