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13 de març del 2006

Corporación Antiestética
actua al Teatre Joventut
bar de tres maneres: tancada en un
convent de monges, triomfant al
món televisiu o “boja perduda”.
Daniel i Adolf estan molt satisfets del funcionament de l’obra que
porten representant des de fa un
any al Teatreneu de Barcelona.
 Música, màgia, dansa...
Al Teatre Joventut també sonarà
la música de Luis Eduardo Aute (18
i 19 de març) que cantarà les seves cançons més representatives.
Artista polifacètic: compositor, cantant, pintor, director de cinema, escultor... A la història de la música
espanyola actual Aute ocupa un
lloc molt especial.
La varietat del programa del Joventut deixa un espai per a la màgia, la de Juan Tamariz amb el seu
espectacle Magia potagia, els dies
25 i 26 de març. Cartes, telepatia,

misteri, humor i un violí imaginari
són alguns dels ingredients, acompanyants del seu crit de guerra: ’tantatatxan’. Tamariz és un dels illusionistes més carismàtics per la capacitat de connexió amb el públic.
L’1 d’abril, la sala B acollirà un
recital poètic basat en poemes de
Jordi Cienfuegos interpretats per
Xavi Idàñez i Txell Botey. Evidències
aplega poemes que esdevenen una
reflexió sobre l’amor, el desamor i
la vida en parella, la política, la crueltat de la guerra i la difícil relació
amb la divinitat.
També l’1 de abril, però a la sala A, Metros, Companyia de Dansa, representarà Romeo i Julieta,
amb coreografia i direcció de Ramon
Oller i música de Prokofiev, Gounod
i Berlioz. # R .
Vegeu la cartellera a:
www.l-h.es/teatrejoventut

Escena protagonitzada per Rita Santamaria

A Lletres
15 de març, 19h. Cita amb
G l’autor
Lluís Anton Baulenas.
E Biblioteca Josep Janés (Martí i Julià, 33).
N 18 de març, 20h. Recitals
amb Pere Vives i
D poètics
Joan Asbert Luengo. BiblioA teca Tecla Sala (av. de Josep
Tarradellas, 44).
23 de març, 19h. Cita amb
l’autor Andreu Martín. Biblioteca la Bòbila (pl. de la Bòbila,1).
Fins al 24 de març. Termini per participar en el II concurs de monòlegs Llum de
Lluna. Les bases a l’Associació Juvenil Pos-esos (rda. la
Torrassa, 105).

GABRIEL CAZADO

El grup de teatre hospitalenc
Corporación Antiestética actuarà a la sala B del Teatre Joventut els dies 24, 25 i 26 de març
(a les 21.30h divendres i dissabte, i a les 19.30h, diumenge) amb la seva obra Un mundo feliz. Daniel Castro i Adolf
Baqués sorten a escena acompanyats de l’actriu Montse Panero.
Un mundo feliz narra la història
de Rita Santamaria, una noia plena
de talent. El seu pelegrinatge per la
vida portarà a escena tota una sèrie
de personatges com ara una mare
masoquista i un pare pederasta.
Quin és el desenllaç d’aquesta tumultuosa i complicada vida? Doncs,
segons el dia. Corporación Antiestética ha decidit sorprendre el públic amb tres finals diferents que
s’alternen en les successives representacions. Rita Santamaria pot aca-
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FOTO CEDIDA PER CORPORACIÓN ANTIESTÉTICA

Aute, el mag Tamariz, poesia i dansa són altres propostes

Mar Andrés, amb el seu poema titulat Cerezas amargas, ha estat la guanyadora del primer premi en categoria sènior del certamen poètic Andreu Trias, organitzat pel col·lectiu Verba, del
Centre Catòlic. Els versos guanyadors parlen d’un cirerer que
la protagonista veu des d’una
finestra i que serveix per recordar uns altres temps més feliços.
El segon premi ha anat a parar a Jordi Camps, pel poema La
terra sepultada i l’accèssit, a Albert Pera.

VIST A L’H

Música
19 de març, 12h. Cicle Els
colors de la música. Quintets amb guitarra. Centre
Cultural Tecla Sala (av. Josep Tarradellas, 44).
26 de març, 19h. Recital líric La Folata. Corpus imperfectum. 31 de març, 22h.
Música i poesia: Enric Casasses & Feliu Gasull. Centre
Cultural Barradas (rambla
Just Oliveras, 56).
24 de març, 22h. Barón
Rojo. 25 de març, 23h. Dani Nel·lo. Salamandra (av.
Carrilet, 301).
Fins al 20 d’abril es pot
participar en el Festival de
videoclips Independents de
L’H. Més informació. CC Sanfeliu (c. de l’Emigrant, 27).

Exposicions
Fins al 6 d’abril. V Mostra
d’art en femení. Ni bella ni
bèstia. CC Sant Josep (av.
de Isabel la Catòlica, 32).

