CULTURA

4 d’abril del 2005

Homenatge a
Ovidi Montllor al
Centre Barradas

6 i 13 d’abril, de 12 a 13h.
Lectura del Quixot. Centre
Cultural Tecla Sala.

ri, “un projecte basat en cançons
tradicionals tocades amb instruments d’avui”.
La programació del cicle de primavera té altres atractius, com l’actuació del grup de gospel The Zion

Teatre
10 d’abril, 20h. Revisió
anual (mai no és tard) amb
el Quadre Escènic Sant Isidre. CC la Bòbila (pl. de la
Bòbila, 1).
10 d’abril, 18h. Operació
AVI, amb The Farrés Brothers. Auditori la Torrassa
(Santiago Apóstol, 40).
17 d’abril, 20h. Se-cre-to
(Retrato de una víctima del
mobbing). A càrrec del Grup
de Teatre Margarida Xirgu.
Parròquia Sant Isidre.
17 d’abril, 18h. Estrambòtic, a càrrec de Teatre Mòbil.
Centre Catòlic (rbla. Just Oliveras, 34).

Toti Soler presenta el
recital poètic ‘Ovidi
Montllor, deu catalans i
un rus’, nom que tots
dos artistes donaven
als muntatges que van
fer durant vint anys
Gospel Singers, emmarcat en les
Festes de Primavera. La seva actuació està prevista pel divendres, dia
22 d’abril, a les 22h.
També a les Festes de Primavera, els Amics de l’Òpera-Juventuts
Musicals han organitzat la representació de La Serva Padrona (la criada
convertida en mestressa), una òpera còmica de G.B. Pergolessi, en el

GABRIEL CAZADO

El cicle de primavera de la temporada de música 2004-2005
del Centre Cultural Barradas
ha programat un homenatge a
Ovidi Montllor quan es compleix el desè aniversari de la
seva mort. Toti Soler oferirà un
recital el dia 8 d’abril a les deu
de la nit, titulat Ovidi Montllor, deu
catalans i un rus. “És –diu Toti Soler–
el nom que l’Ovidi i jo donàvem als
onze muntatges poètics que varem
fer durant més de vint anys”.
El recital inclourà obres poètiques
de Salvat-Papasseit, Vicent Andrés
Estellés, Carles Riba, Josep Carner,
Salvador Espriu i Sagarra, entre d’altres. Ester Formosa, actriu i cantant, i
Carles Rebassa, poeta, acompanyaran Toti Soler en la realització d’aquest homenatge a Ovidi Montllor.
El dia 15 d’abril el Centre Cultural Barradas serà l’escenari de l’actuació de folk contemporani del
País Basc, a càrrec de Xavi Sansebastián. Acompanyat d’Alan Griffin,
Pepe Otxandorrena, Frantxoa Errezarret i Mathieu Haraburu.
Xavi Sansebastián presentarà
Orai, el seu primer treball en solita-
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A Poesia
d’abril, de 10 a 14h. JorG 6nada
de Poesia Juvenil de
E L’H, en commemoració del
Dia Internacional de la PoeN sia. Teatre Joventut.
D
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Comença el cicle de primavera
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Toti Soler retrà homenatge a Ovidi Montllor el 8 d’abril

muntatge de la qual col·labora Teatre de Butxaca.
La programació compta també,
entre d’altres alicients, amb actuacions de Dani Flaco, veí de L’Hospi-

talet, “cronista del carrer i cantautor
urbà”, diuen els organitzadors; del
músic gallec Novoa; de Tandoori La
Noir, i de La Vella Dixieland, en el
seu 25è aniversari. # C. GÓMEZ

Esplai
9 d’abril. 25è aniversari de
Xixell. Contes infantils (11h,
CC Barradas); raid fotogràfic
pel barri (16h) i gynkana
(17h, parc Can Buxeres).

