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La música és la protagonista d’aquest mes de
maig a L’Hospitalet. A

més de la XIX Setmana
del Cant Coral al Centre
Cultural Barradas també
hi actuaran el dia 24 a
les 22h Il Gran Teatro
Amaro, un dels grups
d’instrumentació amb
més carisma i sensibilitat de l’escena musical.
El dia 25 a les 18h serà
l’Orquestra Simfònica
Johann Straus qui portarà als hospitalencs la
seva música, i el diumenge 26 de maig a les
18h hi haurà un recital
líric amb la mezzosoprano Margarida Lladó i la
viola de mà i les guitarres de Xavier Coll.

GABRIEL CAZADO

L’apunt

La coral Heura intervé cada any en la Setmana de Cant Coral

Sis grups participaran en la XIX
Setmana de Cant Coral de L’Hospitalet
Se celebrarà del 16 al 19 de maig, al Centre Cultural Barradas
Els components de les corals Heura, Elisard Sala i Xalesta, que convoquen la
Setmana de Cant Coral a
L’Hospitalet (SCCL’H) han
organitzat per enguany la
XIX edició de la Setmana de
Cant Coral que se celebrarà
al Centre Cultural Barradas, els
dies 16, 17, 18 i 19 de maig.
El dijous dia 16, a les 21h,
actuarà el Cor Contrapunto Vo-
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cale de Barcelona acompanyat
de l’Orquestra de Cambra de
Terrassa’48 sota la direcció d’Elisenda Carrasco. Aquesta coral
ha actuat al Teatre Jardí de Figueres, al paranimf de la Universitat de Barcelona, al cicle de
Maig Coral i al claustre del Palau de la Diputació de Girona,
entre altres indrets.
El divendres 17 també a les
21h actuaran el Cor Aglepta de

noies de Joventuts Musicals de
L’H amb un nou estil de fer música coral i el Cor Vivace de
L’Hospitalet, fundat l’any 1999,
amb un repertori variat des de
cançons del Renaixement fins a
l’actualitat sota la direcció d’Oriol Castanyer i Xavier Sans. El
dissabte dia 18, també a les
21h, la Coral Verge del Camí
formada a l’entorn de la Parròquia de Santa Maria de Cambrils

El cicle està organitzat
per les corals de la
ciutat Heura, Xalesta i
Elisard Sala, les quals
convoquen Setmana de
Cant Coral a L’Hospitalet
(SCCL’H)

Pablo Carbonell i Paz
Padilla aixequen el
teló al Teatre Joventut
sió, protagonitzant pel·lícules i
en la seva imatge més coneguda de cap i líder del grup musical Los Toreros Muertos.
Pablo Carbonell ha treballat
al cinema de la mà de David
Trueba, Miguel Hermoso i Francesc Betriu. Actualment se’l pot
veure a la televisió en el programa Caiga quien caiga. També
ha escrit una novel·la titulada
Sinsahara.
■ Un monòleg
Una setmana més tard, els
dies 24, 25 i 26 serà Paz Padilla
l’encarregada de fer passar una
bona estona als assistents al
teatre. Padilla presentarà l’espectacle Ustedes se preguntarán cómo he llegado hasta
aquí sota la direcció d’Andreu
Buenafuente i Santi Millán.

Teo, un dels personatges
més coneguts de la literatura infantil en català, celebra el 25è aniversari i ho fa
amb una exposició que
viatjarà per més de 20 biblioteques de tot Catalunya. Iniciarà el seu periple a
L’Hospitalet, a la Biblioteca de
Can Sumarro, on del 15 al 29
de maig s’instal·larà l’exposició
Vine a conèixer el meu món,
una mostra que recollirà fotografies i curiositats del personatge.
En aquests 25 anys, Teo ha
venut més de cinc milions d’exemplars a tot el món i s’ha traduït a un total de 19 idiomes. El
personatge va néixer l’any 1977
de la mà d’Assumció Esteban,
Carlota Goyta i Anna Vidal.
Per commemorar l’aniversari
també es faran presentacions
de Teo en 25 ciutats espanyoles
i es presentaran quatre noves
col·leccions. # P.G .
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FOT O CEDIDA PER COMUNICACIÓ I IMA
TGE

La programació del Teatre
Joventut prevista pels mesos de febrer a juny entra a
la recta final amb els espectacles de música de Pablo Carbonell i el monòleg
de Paz Padilla fixats el 18,
el primer, i els dies 24, 25 i
I
26 de maig, la segona.
Pablo Carbonell arriba a
T
L’Hospitalet per presentar
E
el seu últim disc en solitari
A
titulat Aceitunas y estrellas
T
amb el qual ha tingut una
R
bona acollida de públic i
E
premsa. L’única actuació de
Carbonell a la ciutat serà el
pròxim dia 18.
En la seva extensa trajectòria
professional hem pogut veure
el polifacètic Pablo Carbonell
tant fent humor a l’aire lliure al
madrileny parc d’El Retiro com
presentant programes de televi-

MARGA SOLÉ

En Teo fa 25
anys i ho
celebra amb
exposicions

Els dies 18, 24, 25 i 26 de maig
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cantarà a capella cançons populars i d’autor, i el grup de música tradicional Traüt de Tarí oferirà la seva personal visió de la
música tradicional amb instruments acústics. Ambdós estaran
dirigits per Núria Ortoneda.
La Setmana de Cant Coral
de L’Hospitalet d’enguany s’acabarà el diumenge dia 19 amb
l’actuació del cor de Cambra de
Cervelló dirigit per Josep Caballé i Mateu, que interpretarà una
primera part amb cançons originals i una segona del cançoner
popular. Els components d’aquest cor tenen experiències
musicals ben diverses: directors
de corals, mestres d’ensenyament musical, estudiants de
cant i cantaires amateurs. #

Paz Padilla actuarà al Joventut aquest mes

Aquesta obra representa el
debut teatral en solitari de Paz
Padilla i ho fa amb un text en el
qual repassa la seva trajectòria
vital i artística. La família, les seves experiències com a infer-

mera en un hospital, el primer
càsting, les actuacions a les places dels pobles, la fama...
Paz Padilla va iniciar la seva
carrera artística a la televisió
l’any 1994. # PILAR GONZALO

