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Música, teatre, exposicions, tradicions ||| del 17 al 23 d’abril

Dirigida per José Corbacho i Juan Cruz,
aborda l’assetjament escolar

Fills de la Flama és el nom d’una
nova colla de diables que ha nas
cut a la ciutat. La primera actuació
d’importància la faran al Fabulari de
les Festes de Primavera, el dia 19
d’abril, tot i que la seva presentació
oficial tindrà lloc durant la Festa Ma
jor del Centre, el mes de juny.
Amb pocs mesos de vida, l’èxit
de convocatòria ha estat total i ja ar
riben a una setantena de persones
de totes les edats (els més petits
tenen 13 anys i els més grans, 50).
La nova entitat ha sorgit per
donar continuïtat a la colla Patu
nyetes de l’escola Patufet Sant Jordi
ja que els infants que hi participen
l’han d’abandonar quan acaben la
primària i deixen l’escola. A molts
els agradaria continuar i per això un
grup de pares va decidir constituir
Fills de la Flama.
Fins als 18 anys els integrants de
la colla són tabalers, ja que segons
la llei no poden manipular pólvora
i, a partir d’aquesta edat decideixen
continuar sent tabalers o passen
a ser diables. La colla és oberta
a tothom que hi vulgui participar.�
# p. g .

La segona pel·lícula del tàndem for
mat per José Corbacho i Juan Cruz
s’estrena oficialment el 25 d’abril.
A L’Hospitalet es farà una projecció
inicial el dia 17, el primer dia de les
Festes de Primavera, als cinemes
Filmax de Granvia, prèvia invitació.
Sota el títol de Cobardes, la
pel·lícula s’acosta al món de l’es
cola i del bullying. Eduardo Garé
és l’actor que interpreta el paper
del jove assetjat i Eduardo Espinilla
és l’assetjador. Els papers d’adults
són interpretats per Elvira Mínguez,
(que ja va protagonitzar la primera
pel·lícula del duet), Lluís Homar, Paz
Padilla i Antonio de la Torre.
El primers que han pogut veure
Cobardes han estat els assistents
al Festival de Màlaga a on va rebre
una excel·lent acollida. Aquest festi
val porta bona sort a José Corbacho
i Juan Cruz. Fa tres anys la seva
primera pel·lícula, Tapas, va rebre
tres premis, entre els quals el del
millor film.

Com la seva opera prima, Cobardes s’ha rodat íntegrament a
L’Hospitalet i té com a escenari
principal el centre d’educació se
cundària Can Vilumara, del barri del
Centre. Aquest centre escolar tam
bé va acollir el rodatge d’un video
clip, amb la cançó que el grup de
hip hop La Excepción ha compost i
gravat com a tema principal per a la
banda sonora. # p. g .

gabriel cazado

La pel·lícula
‘Cobardes’
s’estrena el dia 25

Una nova colla
de diables
actuarà durant
les Festes de
Primavera

José Corbacho i l’actor Antonio de la Torre

Les corals infantils es donen cita a L’H
La coral Els Matiners
organitza la 35a edició del
Juguem cantant
L’Hospitalet acull dissabte 19 d’abril
la 35a edició del Juguem cantant,
una trobada dels membres més petits (de 4 a 7 anys) de les corals in
fantils del Barcelonès.
Un total de 150 nens participa

ran a la trobada, que té com a activitat central un concert que realit
zaran a l’església de Santa Eulàlia de
Mèrida a les 12 hores.
Enguany, les corals han preparat
la cantata Al ball, sense un badall,
de Guida Sellarès (música) i Miquel
Desclot (text). Es tracta d’una can
tata que narra com uns instruments
musicals prenen vida i fan un gran

ball de festa major. La cantata apro
pa als més menuts als instruments
tradicionals catalans i a les danses
més populars de festa major.
Cada any una coral organitza la
trobada. En aquesta ocasió, l’amfitrio
na és la Coral Infantil Els Matiners de
L’H, una coral amb 36 anys d’història
que actualment compta amb nens
de 4 a 11 anys. # r .

