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CULTURA

23 de gener del 2017 DIARI DE L’HOSPITALET

Nova temporada. El Teatre Joventut i l’Auditori Barradas estrenen programació per al primer semestre de l’any

E

ls escenaris municipals de
L’Hospitalet són un any més
la seu principal del Festi
val BarnaSants, dedicat a la
cançó d’autor. El pròxim semestre
el Teatre Joventut i l’Auditori Barradas combinen aquesta oferta amb
teatre de contingut social i espectacles per a tota la família.
El Joventut va iniciar la temporada 2017 amb el projecte comunitari
Barris en Dansa i amb L’electe, una
comèdia sobre la política. L’oferta
teatral de l’equipament es completa
amb El rey, El bon pare, Conillet,
Lehman trilogy i els delirants monòlegs de Toni Moog i l’hospitalenc
Raúl Alcaraz. Pel que fa a la música, acollirà un dels plats forts del
BarnaSants, la reedició del concert
del 1979 de Quico Pi de la Serra
i Maria del Mar Bonet, i el gran
mestre del flamenc El Cabrero. Els
espectacles familiars també tenen
un lloc destacat al Joventut, amb
El mago de Oz i la màgia de Jordi

Hi actuaran Pi de la
Serra i Maria del Mar
Bonet, El Cabrero,
Raúl Alcaraz, Alberto
San Juan i Sanjosex
Blass. L’oferta es completa amb
espectacles per a centres escolars. L’any passat, el teatre va acollir
34.623 espectadors.
Pel que fa a l’Auditori Barradas, el Festival BarnaSants ocupa
gran part de la cartellera amb la
presència de cantautors d’aquí i
d’arreu. Destaquen les cançons
indignades d’Alberto San Juan,
l’homenatge a Kavafis, Elisa Serna
i Julia León –membres de l’icònic
col·lectiu Canción del Pueblo– i la
tradició oral recuperada per Carles
Belda i Sanjosex. També ofereix espectacles familiars (Tubs del món
i Landry ‘El rumbero’) cant coral
i música clàssica. L’any 2016 va
tancar la programació amb 5.379
espectadors.
Les entrades per al Joventut i
el Barradas es poden adquirir als
seus webs o a les taquilles; al Teatre, dues hores abans de l’espectacle, i, al Barradas, qualsevol dia de
16 a 20 h. El Joventut compta amb
abonaments per a diversos espectacles i ambdós fan descomptes per
a titulars del carnet de les biblioteques, Carnet Jove i Club TR3SC. y

fotos cedides per l’ajuntament

BarnaSants,
teatre social i
obres familiars,
a la cartellera
TEATRE JOVENTUT
L’Hospitalet

27 de gener, 20.30h. les kol·lontai. cançons
feministes per la llibertat i la igualtat.
barnasants

Soviet violeta en homenatge a la
primera dona ministra, Alexandra
Kol·lontai, que obre el Barnasants

Festival de referència del flamenc
de la Penya Antonio Mairena (entrades a l’entitat: c. Collserola, 68,
tel.: 93 449 48 23 i 661 910 466)
24 de febrer, 20.30h. ‘fem l’humor’, amb Toni
Moog & Raúl Alcaraz

Dos grans per fer-nos petar de riure actuen junts per tercera vegada

29 de gener, 19h. ‘panorama desde el puente’

26 de febrer, 19h. casa ruibal. barnasants

Clàssic d’Arthur Miller amb Eduard
Fernández i Mercè Pons

Javier Ruibal i els seus fills Lucia i
Javi barregen flamenc, percussió i
guitarra

4 de febrer, 20h. ‘el rey’, de teatro del
barrio

Anàlisi sobre la figura de la monarquia a Espanya dirigida per Alberto
San Juan

4 de març, 19h. ‘rhümia’ amb la companyia
de circ Rhum & Cia

contes’, amb la Cia. eòlia

Paco Mir adapta els contes de
Pere Calders amb tres actors que
interpreten 33 personatges
17 de març, 20.30h. ‘voces en resistencia’ amb
el cabrero & emiliano Domínguez ‘Zapata’.
barnasants

La llegenda del flamenc i el jove
músic i poeta, lligats per la paraula
Tragicomèdia sobre la figura masculina i la paternitat interpretada per
Lluís Soler
25 de març, 20h. inti-illimani. barnasants

El grup musical celebra els 50 anys
revisitant l’obra de Violeta Parra

10 de febrer, 20.30h. quico-maria del mar.
barnasants

5 de març, 19h. ‘como un corazón’ de hijas
de omega. barnasants

31 de març, 20.30h. ‘Be god Is’ amb Espai dual

Els dos cantautors reediten la
trobada al Romea del 1979

Commemoració del vintè aniversari
del disc d’Enrique Morente que
fusiona flamenc i rock nord-americà

Un test de personalitat fet a una
parella amb problemes econòmics
els pot empènyer a un canvi radical
18 de febrer, 20h. 34è Memorial Antonio
Mairena de flamenc

11 de març, 19h. ‘el mago de oz’ de believe
teatro

Adaptació del popular llibre de
Baum que l’acosta a l’actualitat
11 de març, 20h. ‘invasió subtil i altres

Teatre gestual amb música i humor
per a tota la família
1 d’abril, 19h. ‘poltrona-pla: pp’, amb Albert
Pla i tortell poltrona

Canten i fan el pallasso o fan el
pallasso i canten. Dos tipus genials
7 d’abril, 20.30h. concert antològic de
daniel viglietti. barnasants

Folklore uruguaià i llatinoamericà de

AUDITORI BARRADAS
26 de gener, 20.30h. ‘Sax-o-Rama
2017’ amb mando dorame & Dani
Nel·lo

Tercera trobada
internacional de
saxofonistes rhythm-andblues
28 de gener, 18h. ‘tubs del món’
amb bufa & sons

Música amb instruments extraordinaris per divertir tota la família
10 de febrer, 20h. ‘verbena’ amb Maria Arnal
& marcel Bagés. Barnasants

Cançons populars i tradicionals
amb veu i guitarra
11 de febrer, 20h. ‘quan abril era abril’, amb
eva dénia & merxe martínez. Barnasants

Temes intimistes de la cantautora
valenciana amb el so del violoncel
12 de febrer, 19h. ‘totes les cançons del
món’, amb òscar briz. Barnasants

El trobador, músic i autor valencià

fort contingut social
21 d’abril, 20.30h. 22 d’abril, 19h. ‘L’art de la
màgia’ de Jordi Blass

Il·lusions, desaparicions, levitacions,
amb el públic com a protagonista
23 d’abril, 19h. ‘conillet’

Clara Segura fa una selfie d’una
dona al límit per combinar les obligacions amb els seus desitjos

19 de març, 19h. ‘el bon pare’

Espectacle guanyador del premi
Zirkòlika 2016

17 de febrer, 20.30h. ‘el test’

www.teatrejoventut.cat

28 d’abril, 20.30h. ‘en desconcert’ amb mal
martínez

L’actor i cantant torna a la casella
de sortida, sol amb la seva guitarra
per enfrontar-se amb el públic
6 de maig, 20h. ‘lehman trilogy’

La història del banc d’inversió americà que va desencadenar la crisi
21 i 22 de maig, 19h. ‘coppèlia’

Espectacle familiar del Centre de
Dansa de Catalunya sobre una
autòmat que cobra vida
Del 2 a l’11 de juny. L’H fa teatre

Les companyies de teatre amateur
de la ciutat porten a escena les
seves obres. Més de 15 grups hi
participen enguany

www.auditoribarradas.cat

repassa la seva biografia musical

és el mateix)’, amb Elisa Serna & Julia León.
Barnasants

25 de març, 19.30h. concert inaugural del
XXXII Musicoral del Baix Llobregat

18 de febrer, 20h. ‘España ingobernable’,
d’alberto san juan & Fernando egozcue.
barnasants

Memòria, present i futur amb dues
veteranes de Canción del Pueblo

Amb les corals Sellarès, Contrapunt, Ressò i Margalló. Ho org.: Cor
Adinoi

Textos i cançons indignats per la
situació del país

10 de març, 20.30h. ‘amor-roma’, amb santi
arisa, dan arisa i iris arisa. barnasants

19 de febrer, 19h. ‘granados works for piano’, amb daniel ligorio. l’h espai de clàssica

Pianista de projecció internacional
que oferirà un monogràfic sobre el
compositor lleidatà
24 de febrer, 20.30h. ‘càntut’, de belda &
Sanjosex. barnasants

Cançons i músiques dels avis, la
tradició oral de les comarques de
Girona

La família Arisa presenta poemes
llatins, cançó i música
12 de març, 18h. ‘exodus to the promise
land’, amb après minuit. barnasants

Banda sonora de l’èxode per la
guerra, l’huracà Katrina i l’etern del
poble gitano
16 de març, 20.30h. ‘xipre al Barnasants’,
amb vakia stavrou. barnasants

El cançoner de la compositora xipriota i el seu darrer disc, Alasia

4 de març, 18h. landry el rumbero
18 de març, 20h. ‘jordània al barnasants’,
Concert familiar per transmetre als
infants la tradició cultural a través de amb hani mitwasi. barnasants
Compositor estrella al seu país,
la rumba catalana
estudiós de la música tradicional de
Jordània i de la guitarra espanyola
5 de març, 20h. ‘compromís i bellesa (que

26 de març, 19h. ‘kavafis en concert’, amb
josep tero. barnasants

Josep Tero i Maria Farantouri musiquen poemes de Kavafis amb l’ajut
de Lluís Llach
2 d’abril, 19h. ‘la seva padrona’. l’h espai de
clàssica

Òpera bufa de Pergolesi que mostra
el pas del barroc al classicisme
28 d’abril, 21.30h. ‘harmonis’, amb antonio
Serrano

Cançons pròpies i arranjaments
amb harmònica, teclats, piano i veu
del 19 al 28 de maig. 34a setmana de cant
coral

Punt de referència del cant polifònic
a tot Catalunya

