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Carlos Núñez i Simão Félix da
Cunha, obren la temporada cultural
Primeres actuacions del 2004 al Teatre Joventut i al CC Barradas
El Centre Cultural la Bòbila acull, fins al 31 de
desembre, una exposició

Summia sonhos i
Almas de Fisterra
són els dos
espectacles que
oferiran els músics
als dos escenaris
de la ciutat

la Bòbila

de fotografies i cartells
sobre els drets humans
a Rússia amb el títol Federació Russa... Justícia
per a tothom. La mostra
està organitzada per
Amnistia Internacional,
que ha llançat una campanya mundial per posar
en relleu l’abisme que hi
ha entre la protecció
dels drets humans, que
el dret internacional i la
legislació nacional garanteixen als que viuen
a Rússia, i la realitat dels
abusos generalitzats que
es cometen amb impunitat contra aquests drets.
En l’exposició es
mostra un recull d’alguns dels milers casos
de violacions dels drets
humans que es donen
en aquell país. Per a més
informació sobre el
tema, hi ha una pàgina
web: www.ai-cat.org i el
telèfon 93 209 35 36.

El gener comença la tempo-

Centre Cultural Barradas presentarà el cicle d’hivern de la
Temporada de Música per al període comprés entre els mesos
de gener i març de 2004.
El divendres 16 de gener, a
les 22h, el Barradas oferirà l’espectacle World músic de Simão
Félix da Cunha. L’autor, acompanyat de la seva veu i les guitarres
presenta el seu nou treball Summia sonhos amb de Rafael Segre,
guitarra; Childo, baix, i Jordi Ortíz,
percussió.
Simão Félix da Cunha és un
experimentat músic nascut a Guinea Bissau que va arribar a Espanya el 1988 i va formar WEDE
amb qui edita dos treballs discogràfics Brincadrea i Nudade. Actualment viu a Sevilla. Summia
sonhos és l’inici d’una nova etapa en la seva carrera, on l’artista
deixa de banda tot allò que no
resulti imprescindible per explicar
històries i vivències.
Els músics que l’acompanyen
estan avesats en la fusió d’estils i
tenen un llarg currículum en l’àmbit de la música afro, flamenc-fusió i jazz, entre d’altres.
El Teatre Joventut iniciarà la
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rada de música, teatre i danR
sa al Teatre Joventut, que fiT
nalitzarà el juny de 2004 i el
S

Les gaites, flautes i ocarines de Carlos Núñez se
sentiran al Teatre Joventut

temporada de teatre, música i dansa el dissabte 17 de gener, a les
22h, amb les gaites, flautes i ocarines de Carlos Núñez i el seu espectacle Almas de Fisterra.

Núñez estarà acompanyat a
l’escenari per Xurxo Núñez, percussions i teclats; Pancho Álvarez,
bouzouki, efectes i veu i Begoña
Riobó, violí, veu i pandereta.

Carlos Núñez està considerat
com un dels músics més destacats i brillants del món, però és
també un artista amb majúscules. Ara, als seus 31 anys, inicia
una nova etapa amb el seu darrer disc Almas de Fisterra, un treball de germanor entre els Finisterres (el nostre i el de Bretanya),
aquesta Galícia somniada del
nord-est de França. # MARGA SOLÉ

El Festival
Tendencias
2003 arriba a
Salamandra
el 26 i 27-D
Els dies 26 i 27 de desembre tindrà lloc a la Salamandra la quarta edició del Festival Tendencias, una mostra
de música independent amb
l’actuació de grups de L’Hospitalet i d’altres localitats
amb l’objectiu de presentar
el més actual del panorama musical. Al marge de les actuacions,
el festival s’obre un any més a altres disciplines que es fusionen
amb la música. Hi haurà lloc per
als curtmetratges, l’art visual, els
DJ, els fanzines nacionals, l’art
plàstic i el còmic.
El Festival Tendencias es defineix com un espai multiartístic per
expressar-se, experimentar, crear
tendències i veure les actuacions
de grups de la ciutat, de Barcelona i d’una altra localitat de l’Estat,
enguany Pamplona.
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La mostra de música
independent arriba a
la quarta edició
El dia 26 a partir de les 21h
actuaran 12twelve, The Linn Youki Project, Entartete Kunst, Casual, Velcro i Swatter. A la mateixa
hora, el dia 27 pujaran a l’escenari El Columpio Asesino (procedent de Pamplona), Madee, Les
Philippes, La Suite Mosquito,
F.A.N.T.A. i Collision. Entre grup i
grup, el DJ Rafa Skam farà una
demostració de les seves habilitats. El preu de les entrades serà
de 10 euros a taquilla, 8 euros
en venda anticipada i 15 euros
per als bons per als dos dies.
També hi ha descompte pels
socis del Canal-h. # PILAR GONZALO
Més informació a la web:
www.tendenciasfmi.com

Amics de l’Òpera celebra el
quinzè aniversari de l’entitat
Concert especial de Nadal amb Enric Serra al CC Barradas
L’Associació Amics de l’Òpera tanca els actes commemoratius del 15è aniversari celebrats enguany amb un concert de Nadal, en el qual participaran el baríton Enric Serra, el tenor Salvador Carbó i
la soprano Rocío Martínez, el
próxim dia 21, al Centre Cultural
Barradas, un bon cartell per tancar l’aniversari.
També ha celebrat el concurs
biennal Mostra de Noves Veus en
el qual Cristina Ruiz, cantant de la
Coral femenina de Vila-seca Salou,
va guanyar el premi del jurat i Car-

GABRIEL CAZADO
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Cristina Ruiz, guanyadora segons el jurat

me Rivera, el premi del públic.
L’entitat fa un balanç força positiu d’aquests quinze anys de vida. El president d’Amics de l’Òpera, Joan Piera, afirma que no podia ser d’una altra manera “atès
que partíem de zero quant a referències operístiques a la ciutat i
qualsevol cosa que es fes ja es
convertia en un èxit”.
En aquests quinze anys s’ha
avançat, però a l’associació es
considera que la manca d’una escola de música fa difícil continuar
endavant. Així doncs, el creixement de l’entitat és continu però

lent. Amb tot, mantenen un auditori fidel i altament participatiu
“de persones que no ens fallen”.
En aquests anys han vingut a
actuar cantants de reconegut
prestigi, com ara Josep Ruiz, considerat el millor tenor de repertori d’Espanya, o Enric Serra (que
actuarà per Nadal), un baríton de
categoria internacional especialista en òpera bufa. El futur d’Amics
de l’Òpera passa pel relleu generacional. Piera afirma que l’entitat es manté amb gent gran perquè als joves “o no els agrada l’òpera o no es manifesten”. # P. G.

