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AGENDA

Cine
Cine Club L’Hospitalet
Serie Imatges d’Orient: 20 de mayo. Comer, beber, amar. VOSE. Director: Ang Lee. Taiwan, 1993.
Cortometraje Gaudí, de Manuel
Cussó-Ferrer. 27 de mayo. El
maestro de marionetas. VOSE. Director: Hou Hsiao Hsien. Taiwan,
1993.
Serie Cinema espanyol actual: 3
de junio. Mi hermano del alma. Director: Mariano Barroso. España,
1994. Lunes, 22h, teatro Joventut
(c/ Joventut, 4-10).
FOTO CEDIDA PER FOCUS

Exposiciones

La cantant barcelonina, de 30 anys, dóna un gir a la seva carrera amb aquest treball discogràfic

L’artista catalana actuarà a la ciutat l’1 i el 2 de juny

Nina presenta Començar de
Zero al Teatre Joventut de L’H
ROSA SALGUERO
La polifacètica artista catalana Nina presentarà al Teatre Joventut en
dos únics concerts, l’1 i el 2 de juny,
el seu darrer treball discogràfic titulat Començar de zero, un nou
repte musical en la seva dilatada
carrera professional. Es tracta del
seu primer disc cantat íntegrament
en català, amb onze temes de diferents estils com ara el pop, el jazz,
el funky o les balades, que han estat adaptats a les propietats de la
seva particular veu. Entre ells destaquen importants versions de peces musicals ja clàssiques i d’al-

tres de poetes catalans, per exemple, Quan somiïs fes-ho en mi, versió d’un èxit dels legendaris Mamas
& the Papas; Vida de nit, que va fer
famosa Edgar Winter; No demano gran cosa, del poeta Miquel Martí i Pol, i el primer single del disc, Tot
queda enrera, dels Eagles, un clàssic de la música americana.
Aquest treball que va sortir a
la venda el passat mes de setembre ha comptat a la producció amb
els arranjaments de Marc Grau i
Toni Sagi, ‘Chupi’, que han aconseguit una acurada feina per realçar les qualitats de la veu de la cantant catalana.

Nina, als seus 30 anys, s’ha
convertit en una polifacètica artista, habitual en els darrers mesos
de la petita pantalla gràcies al seu
paper en la telesèrie de TV3 Nissaga de poder. Els seus inicis en
el món artístic li arriben a l’edat de
16 anys, quan comença en orquestres de ball, entre elles la de Xavier
Cugat, el qual ha passat com el
seu descobridor. Tot seguit, vingué
el concurs televisiu Un, dos, tres i
altres programes a TV3. Paral·lelament, encetà la seva carrera teatral, protagonitzant musicals com
Cabaret o T’odio amor meu amb
la companyia Dagoll Dagom.

Hasta el 26 de mayo. El racó dels
nens. S-1. Hasta el 30 de junio.
Joan Gardy Artigas. S-2. Del 29
de mayo al 23 de junio. El depósito que somos, la presión que
sentimos. Esculturas de Albert Casañé. Sala Molí. Centre Cultural
Tecla Sala (Josep Tarradellas, 44).
A partir del 22 de mayo. Fotografías de Domingo Villanueva.
Aula de Cultura de Bellvitge (Rambla de la Marina, 232).
A partir del 23 de mayo. Fotografías Naturaleza viva, de Hermanos
Trujillo. Àngels Cafè (calle Josep
Prats, 17).
Del 25 al 31 de mayo. Obras del
II Concurso de Pintura Ràpida de
Santa Eulàlia. Aula de Cultura de
Santa Eulàlia (c/ Anselm M. Clavé, 24).
Hasta el 31 de mayo. Fotografías:
Del liceu dels seixanta al dels noranta. Org: Amics de l’Òpera. Auditori Barradas (Rambla Just Oliveras, 56).
Hasta el 21 de julio. esCULTURA, fondo artístico del Museu de
L’Hospitalet. Sala Alexandre Cirici
(Riera de l’Escorxador s/n).

Conferencias
22 de mayo, 20.30h. Existeix
l’ecologia urbana?. 5 de junio,
20.30h. El sud també existeix.

Inauguración exposición Imatges
del Front Polisari. Organiza: Joves
per a la Igualtat i la Solidaritat de
L’Hospitalet y Bagdad Café (c/ Tarragona, 13).
30 de junio, 20h. L’altra manera
de viatjar. Aula de Cultura de Sanfeliu (c/ Emigrant, 27).

Actividades
Hasta el 24 de mayo. Cicle de coneixements d’escalada en roca.
Técnicas de escalada en vertical.
Organiza: Club Muntanyenc de L’H
(c/ centre, 10, bajos).
Hasta 26 de mayo. Fiesta Mayor
de Santa Eulàlia. Parque Alhambra. Org: Comissió Festes.
Del 29 de mayo al 2 de junio. Rehabitec, salón de rehabilitación y
equipamiento. Fira Montjuïc 2/
L’Hospitalet (Polígono Pedrosa).
Del 3 al 24 de junio. Periodo de
preinscripción para los cursos intensivos durante el mes de julio
de alemán, inglés y francés de la
Escuela Oficial de Idiomas (c/ calle Oriental, 21).
Del 6 al 9 de junio. Fiesta mayor
de Collblanc-La Torrassa. Parque
de la Marquesa, plaza del Mercat,
plaza Espanyola. Organiza: Comissió de Festes.

Música
1 y 2 de junio. Concierto de Nina.
Presentación del disco Començar
de zero. Teatre Joventut (c/ Joventut, 4-10).

Sardanas
26 de mayo, 12h. Pl. Josep Bordonau. Cobla La lira. 2 de junio,
19h. Pl. Mercat de Bellvitge. Cobla
Vila d’Olesa. 9 de junio, 12h. Pl.
Espanyola. Cobla Ressó. 19h. Pl.
Ermita. Cobla Ressó. Org: Coordinadora Sardanista.
2 de junio, 12h. Pl. Ajuntament.
Cobla Ressó. Concentración de
peñas del Espanyol de toda Catalunya. Org: Peña Periquitos L’H.

