CULTURA

8 de maig del 2006

La Setmana de
Cant Coral arriba
a la 23a edició
nis i peces de jazz, música gòspel i
espirituals negres.
El 24 de maig tocarà el torn al
cor de cambra Ars Animae, grup
polifònic dirigit per Eugenio Malm.
Un dia després, el 25, el cor jove
Zetzània presentarà el seu repertori
de gòspel. El grup de Cornellà és
dirigit per Freddy Lafont i el formen
una trentena de cantaires d’entre
15 i 30 anys.
El cor Ariadna de l’Agrupació
Cor Madrigal arribarà al Barradas
el 26. El seu repertori inclou peces
com la Missa Nelson de Joseph
Haydn. Cal destacar el seu treball
amb música de compositors catalans contemporaris.
Ensemble Vocal Instrumental
Cambra 16 actuarà el dia 27. Creat
l’any 1999 i dirigit per Esteve Nabona, és format per una vintena de

11 de maig, 19h. L’H Confidencial. Cicle Alain Delon.
Muerte de un corrupto. 18
de maig, 19h. El derecho a
matar. 25 de maig, 19h.
Por la piel de un policía. Biblioteca la Bòbila (pl. de la
Bòbila,1).

Teatre
GABRIEL CAZADO

El Centre Cultural Barradas
acollirà entre els dies 23 i 28
de maig la 23a Setmana de
Cant Coral, organizada per l’entitat que agrupa les corals hospitalenques Heura, Elisard Sala
i Xalesta.
Els organitzadors han elaborat un programa intentant aconseguir la màxima qualitat i varietat,
combinant estils, des dels repertoris més populars als més clàssics,
passant també pel gòspel. Les actuacions tindran lloc a l’Auditori del
Centre Cultural Barradas a les 19,
21 i 21.30h.
El primer dia, el 23, actuarà la
coral Sant Jordi dirigida per Lluís Vila, que oferirà un dels programes
elaborats per aquest any que inclouen cançó tradicional i popular
catalana, compositors contempora-

El grup de gòspel que va actuar l’any passat

joves estudiants de cant i música
amb un repertori format per música del període renaixentista-barroc.
El cicle finalitza amb l’actuació
de la coral Sant Esteve, dirigida per
Anna Gascón, el 28 de maig. El

grup es va fundar l’any 1977 i és
format per 34 cantaires. En el seu
repertori inclouen música sacra, tradicional catalana i popular d’arreu
del món, especialment d’Amèrica
Llatina. # REDACCIÓ

’El cant del cigne’ és el nou llibre
de poesia publicat per Pere Vives
El poeta hospitalenc Pere Vives
Sarri ha publicat un nou llibre
titulat El cant del cigne, el que
fa el número 21 en la seva extensa producció poètica. La presentació tindrà lloc el pròxim
17 de maig, a les 20h, al Centre Catòlic, a càrrec de l’editor Jaume Huch, d’edicions de
L’Albí.
“La poesia és una manera de
viure, sentir i expressar el món intern i l’extern. És per això que no té
edats, ni gèneres, ni fronteres”, diu
el mateix Pere Vives per explicar la
seva dedicació i la prolífica producció poètica.
Miquel M. Lluch, autor del pròleg, afirma que “El cant del cigne és
una projecció exterior de la seva pròpia intimitat (la del poeta), una clara expressió verbal de la bellesa interiorment sentida, que ens ajuda a
contemplar les coses que ens envolten amb ulls il·lusionats”. La font

d’inspiració de Vives “és tot allò
que el rodeja, els batecs diaris, els
moments d’eufòria i també els de
tristor”.
Pere Vives escriu des de ben
petit, és de formació autodidacta i
confessa que ha après molt dels

grans poetes catalans, alguns dels
quals ha conegut, però ha après més
de la vida i així ho recorda amb la cita
de Pèricles amb que obre aquest recull de poemes: “De vegades oblidem que l’edat a més de vells ens
fa savis”. # P. G.

14 de maig, 18h. A2 per la
companyia Xirriquiteula. 21
de maig, 18h. Othello per
la companyia Dramatis. Auditori la Torrassa (c. de Santiago Apòstol, 38).
13 de maig, 22h. Revisió
anual. Quadre Escènic Sant
Isidre. CC Santa Eulàlia (c.
de Santa Eulàlia, 60).
28 de maig, 18h. Suegras
bárbaras. Grup de Teatre Independent Gornal. Centre
Catòlic (rambla J. Oliveras,
34).

Música

Es presentarà el pròxim 17 de maig al Centre Catòlic
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A Cinema
de maig, 18, 20.30 i
G 922.40h.
Cicle Quartier LaE tin. La Pequeña Lola. 16 de
maig, 18, 20.30 i 22.40h.
N El niño. 23 de maig, 18,
i 22.40h. Lila dice.
D 20.30
Rambla Cinemes (rbla. J.
A Oliveras, 20).

Actuaran sis grups entre el 23 i el 28
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Pere Vives

12 de maig, 22h. Vinodelfin i La Rima. 13 de maig,
22.30h. De/vision i Romanthica. 18 de maig, 20h.
David Fiuczynski. 26 de
maig, 22h. Lamundial.net i
Conxita. Salamandra (av.
Carrilet, 301).
21 de maig, 12h. Els colors
de la música. Refinades composicions franceses i catalanes del segle XX. CC Tecla
Sala (av. J. Tarradellas, 44).

