CULTURA

25 de novembre del 2002

Maria del
Mar Bonet,
al Joventut
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Mas & Rallo i Miguel Gil actuaran al
Centre Cultural Barradas
vat en directe durant cinc nits
del Festival Grec 2001 juntament amb el compositor Joan
Valent i el seu Ars Ensemble. La
cita serà al Joventut a les 22h.
El Centre Cultural Barradas,
dins de l’apartat Músiques del
món, acollirà el 29 de novembre, a partir de les 22, l’actuació
de Mas & Rallo. Un concert de
Javier Mas i Jordi Rallo que
comptarà amb la participació de
Abdeljalil Kodsi, cantant de la
formació magribí Nass Marrakech. Mas i Rallo són dos coneguts músics de l’escena barcelonina que proposen en el treball Tamiz un acostament a la
música mediterrània entesa
com a creuament de cultures
entre Occident i Orient. El món
àrab, el flamenc, la música hindú i el blues es troben en les
composicions personals de Mas
& Rallo, atorgant una rica amalgama de sonoritats, ritmes i
melodies.
El 13 de desembre, a partir
de les 22h, pujarà a l’escenari
del Barradas Miguel Gil en el
marc del cicle de Cançó medi-

El centro comercial Gran Via 2 L’Hospitalet ha completado su oferta de ocio con la apertura de los cines Filmax
Gran Vía, que fueron inaugurados el día 21 por el alcalde, Celestino Corbacho
y el conseller de Cultura de la Generalitat, Jordi Vilajoana. El complejo tiene 15 salas, ofrece tres horas
de párking gratuito y está promovido por el grupo Filmax
y la ACEC. Los nuevos cines cuentan con pantallas gigantes de máxima visibilidad, sonido digital y los máximos
avances tecnológicos. La programación incluye sesiones
matinales los domingos y sesiones de madrugada los viernes, sábados y vísperas de festivos.

VIST A L’H

Música
28 de novembre, 19h.
Homenatge a Jacint Verdaguer. Poesia i actuació
musical de Sandra Martínez i Duo Oasis para Tí.
CC Sta. Eulàlia (Sta. Eulàlia, 60).
29 de novembre, 22h.
Lúcuma Lunch. 12 de desembre, 22h. José el
Francés i Chonchi Heredia. 13 de desembre,
23h. Glissando. Salamandra (av Carrilet, 131).
14 de desembre, 11h.
XXVI Festival de cançons
inèdites de Nadal. T. Joventut (c. Joventut, 10).
21h. Concert de Nadal.
Església de St. Ramon
(av de Sant Ramon, 1).
22.30h. Ball cafè-concert de Nadal. Casa de la
R e co n ci l i aci ó d e C an
Serra (av Can Serra, 80).

Exposicions
FOTO CEDIDA PER COMUNICA

El Teatre Joventut i el Centre Cultural Barradas són
els escenaris musicals de les
pròximes setmanes. Maria
del Mar Bonet presentarà el
seu últim disc al Joventut
mentre que Mas & Rallo i
Miquel Gil ho faran al Barradas.
El 12 de desembre Maria
del Mar Bonet interpretarà, entre altres, les cançons de Raixa,
el seu l’últim disc. Un treball
que marca un punt d’inflexió en
la trajectòria artística de la cantant mallorquina. A Raixa, Bonet
fa una recerca de noves músiques que confirma el seu bon
moment creatiu.
Maria del Mar Bonet va arribar a Barcelona procedent de
Mallorca el 1967 per començar
a cantar amb el mític grup Els
Setze Jutges. Uns anys més tard
inicia una sèrie de concerts a la
Plaça del Rei de Barcelona que
tindran continuïtat fins a l’actualitat. Fruit d’aquestes actuacions és Raixa, que commemora
el 25è aniversari dels contactes
amb el seu públic. Un disc gra-
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Maria del Mar Bonet

«

Maria del Mar Bonet
cantarà les cançons del
seu últim CD Raixa,
gravat per commemorar
els 25 anys d’actuacions
de la cantant al Festival
Grec de Barcelona

terrània tradicional. Gil presentarà un treball fonamentat en la
tradició musical valenciana, experimentant amb les formes
tradicionals i amb el substrat
sonor mediterrani. El preu de
les entrades al Barradas és de
10 euros (descompte 50% socis Canal-h) i 18 euros l’entrada
del concert de Maria del Mar
Bonet (descompte 25% socis
Canal-h). # PILAR GONZALO

9 de desembre, 19h.
Exposició de fotografies
10è aniversari d’Akwaba,
presentació de la web,
campanya d e comerç
just i tertúlia amb Arcadi
Oliveras. Bibl. Tecla Sala.
Del 13 de desembre
al 7 de gener. Exposició de pintura dels alumnes de l’aula Rafael Garrich de l’Ateneu de Cultura Popular. CC Barradas (rbla Just Oliveras)

Teatre
13 desembre, 18.30h.
Els pastorets. Parròquia
Sta. Maria del Gornal
(av. Carmen Amaya,49).

