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9 de maig del 2005

Joel Joan i Clara
Segura interpreten
‘Ets aquí?’ al
Teatre Joventut

A Cinema
de maig, 17, 19.45 i
G 10
22.30h. Cicle: A ambos lados
E del río. Roma. 17 de maig,
18, 20.30 i 22.40h. Diarios
N de motocicleta. 24 de maig,
20.30 i 22.40h. BomD 18,
bón, el perro. Rambla cineA mes (Rabla J. Oliveras, 20).

12 de maig, 19h. Cicle L’H
Continental. Casa de juegos.
19 de maig, 19h. Nueve reinas. 26 de maig, 19h. Incautos. Biblioteca la Bòbila
(pl. de la Bòbila,1).
13 de maig, 22.30h. Curtmetratge Nos vemos. Depósito Legal (c. Santa Anna, 14

Per als escolars s’oferirà ‘La rateta’
tingut emocional del flamenc i tot
plegat resulta una barreja explosiva.
Los unos y los otros és un espectacle on Dani Pérez pretén abans de
tot divertir l’espectador però també
fer-lo participar, que sigui una mica
còmplice d’assassinar la realitat.
D’altra banda, dins del cicle
Anem al Teatre, el Teatre Joventut
continua amb la programació per
als alumnes d’educació infantil i
primària de la ciutat. Així, el 12 de
maig, a les 9.45h, la companyia
l’Estaquirot Teatre oferirà La rateta.
# MARGA SOLÉ

Música
FOTO CEDIDA PER L’ÀREA DE CULTURA

El polifacètic Joel Joan, acompanyat de l’actriu Clara Segura,
interpretarà Ets aquí? al Teatre
Joventut el dissabte, 21 de maig,
a les 21h, i el diumenge, dia
22, a les 19h. Aquest mateix
dia, a la sala B de l’equipament
municipal, es podrà veure Los
unos y los otros amb Dani Pérez, el dissabte a les 21.30h i
el diumenge a les 19.30h.
Ets aquí? és la història d’una jove parella que es trasllada a un
apartament que està habitat per un
subjecte invisible el qual és molt difícil veure i de qui la dona es vol
aprofitar.
La dansa també forma part dels
espectacles que oferirà el Joventut
el mes de maig. El dia 14, a les
21h, Color Companyia de Dansa
posarà en escena Mientes + K parpadeas, una història d’amor i poder
que acaba transformant-se, a través
de la relació tempestuosa dels dos
protagonistes, en una metàfora d’aquest estrany i alhora seductor mestissatge.
Mientes + K parpadeas és una
fusió entre flamenc i hip-hop, un
espectacle coreogràfic d’una intensitat cromàtica i que recull els millors artistes d’aquest nou gènere.
Els ritmes insistents i les lletres provocadores del hip-hop s’han vist de
sobte amplificats pel profund con-
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Escena de l’obra ‘Ets aquí?’ de Javier Daulte

Pablo Novoa creua l’Atlàntic
Concerts de pop instrumental, Tandoori LeNoir i recital líric
El Cicle de primavera del Centre Cultural Barradas ha programat pel divendres 13 de maig,
a les 22 hores, un concert de
pop instrumental contemporani del músic gallec Novoa. Sota
el títol Novoa cruza el Atlántico, Pablo Novoa a les guitarres;
Ricardo Moreno, bateria; Pablo
Navarro, baix i contrabaix, i
Luca Frasca, piano i orgue, el grup
ens oferirà “un àlbum insòlit, gravat
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en tres dies, en directe, amb músics excepcionals i produït per Mastretta”, segons els organitzadors.
El divendres, 20 de maig, també a les 22 hores, Rithm & blues
amb Tandoori LeNoir. El grup té
músics provinents de les bandes
més prestigioses del país: Dani Nello, saxo tenor, saxo baríton i harmònica; Pep Pasqual, saxo alt, saxo tenor i clarinet; August Tharrats, piano; Amadeu Casas, guitarra; Artur

Regada, contrabaix i Aldo Munari,
bateria. El grup ofereix una barreja
d’estils d’una alta qualitat musical.
El diumenge, 22 de maig, a les
19 hores, l’Auditori Barradas acollirà un recital líric amb Burku Uyar,
soprano, i Carles Puig, piano, un
concert organitzat per Amics de l’Òpera-JJMM de L’Hospitalet, amb àries d’òpera i lieders de Verdi, Bellini, Strauss, Schubert, Liszt, Massenet i Donizetti. # CONCHITA GÓMEZ

13 de maig, 22h. Promenade. 14 de maig, 23h. Koma. 18 de maig, 22h. Javier
Rubial amb la Lipa Band. 19
de maig, 22h. The Fever i El
columpio asesino. 28 de
maig, 22.30h. Festival superherois. Salamandra (av. del
Carrilet, 301).
14 de maig, 21.30h. Sardanes. Parròquia de Sant Isidre.
21 de maig, 18h. Parc de la
Serp. 22 de maig, 12h. Pl.
dels Veïns de Granvia Sud.
28 de maig, 12h. Pl. Francesc Macià.
19 de maig, 22.30h. Tarántula. 29 de maig, 21h. Alfonso Mora. Depósito Legal (c.
Santa Anna, 14).

Exposicions
Fins el 22 de maig. Ramon
Puig i Gairalt i la tipologia de
les seves vivendes. Arxiu Municipal (c. Cobalt, 57).
Fins el 3 de juny. Les botigues del barri. CC la Bòbila
(pl. de la Bòbila,1).

