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Asos de
la guitarra
Dos guitarristes excepcionals guardonats pel Certamen de guitarra
flamenca Ciutat de L’H, Daniel Casares, que actuarà el 8 d’octubre, i
Francisco Delgado Hermosín, que
ho farà el 21 del mateix mes, són
les propostes del Barradas dintre
de la celebració del 25è aniversari
de la Tertulia Flamenca.

Cancó
d’autor

FOTOS CEDIDES PER L’AJUNTAMENT

Els sempre originals Jaume Sisa i
Pau Riba –acompanyat dels Mortimers– actuaran el 14 d’octubre i el
18 de novembre, respectivament.
Entremig, l’11 de novembre, diferents cantautors barcelonins com
Rafa Pons, Alejandro Martínez o Dani Flaco, presentaran el disc col·lectiu Vengo a cantautar.

Músiques
del món

Aquesta tardor, varietat i qualitat
al Teatre Joventut i al CC Barradas
La temporada es tancarà amb un 15% més d’activitats que el 2004
El teatre municipal i
el centre cultural de
la rambla acolliran
fins al desembre
un total de 29
espectacles d’estils
ben diferenciats
Teatre, dansa, flamenc, cançó d’autor i música de cambra centren l’oferta del Teatre Joventut d’ara i fins
al desembre, mentre que el Centre Cultural Barradas continua una
temporada més apostant per les
músiques del món i per donar suport a entitats i artistes locals. En
síntesi, “una programació plural i diversa“ que representarà en acabar
l’any un 15% més d’activitats que

les cartelleres del 2004, segons les
xifres difoses pel tinent d’alcalde
d’Ensenyament i Cultura, Mario
Sanz.

Comediants
i Joglars
Dos pesos pesants de l’escena
catalana, les companyies Comediants i Joglars, passaran pel Joventut aquest trimestre. Els primers
el 22 i 23 d’octubre, amb l’espectacle Les mil i una nits, sota la direcció de Joan Font, on barregen
realitat, imaginació i fantasia. Els
segons, el 12 i 13 de novembre
amb La torna de la torna, coproduïda pels mateixos Joglars i pel Teatre
Romea i l’Institut del Teatre. Aquesta obra és una adaptació de La torna estrenada per Albert Boadella el
1977 i que li va comportar un temps
a la presó.

Duquende,
Raimon...
El cantautor Raimon actuarà el
15 d’octubre amb el seu recital antològic Poemes i cançons on posa
veu i música a autors catalans com
Ausiàs March o Salvador Espriu; el
cantaor de flamenc Duquende ho
farà el 19 de novembre amb el disc
Mi forma de vivir, mentre que el
‘rei’ del bolero, Moncho, torna al
Joventut el 26 de novembre amb el
seu darrer disc en català. Artistes
de primera fila d’estils ben diferents.

Cambra i
ballet
Propostes de dansa i de música
clàssica. La companyia de ballet
David Campos, de Santa Coloma
de Gramenet, el 18 de desembre,

posarà en escena El trencanous,
una revisió moderna sobre el clàssic de Txaikovski amb vestuaris agosarats i un espectacular muntatge
audiovisual. El 23 de desembre,
l’Orquestra Simfònica del Vallès
oferirà un concert extraordinari amb
motiu del Nadal amb peces de Johann Strauss sota la direcció d’Albert Argudo.

Entitats i
grups de L’H
El Joventut també està obert a
les activitats promogudes pel teixit
associatiu hospitalenc i a la promoció dels artistes locals. En aquest
sentit, aquesta tardor la companyia
de teatre de l’entitat Ateneu Cultural Catalònia representarà l’obra El
Café de la Marina, mentre que el
29 d’octubre, l’associació Tertulia
Flamenca celebrarà el seu 25è ani-

El reconegut intèrpret magribí Abdeljalil Kodssi, fidel exponent de la
música ritual gnawa, actua el 7
d’octubre. L’hospitalenc Agustí Martínez ens deleitarà amb el seu saxo
el 4 de novembre, i un plat fort de
jazz, el 25 de novembre, amb el
trio estable de Tete Montoliu, integrat per Chano Domínguez, Horacio
Fumero i Peer Wyboris. Músiques
tradicionals catalanes, música lírica
programada pels Amics de l’Òpera
i música clàssica i cobla, completen
l’oferta de l’auditori Barradas.

versari amb concert de guitarres i
ball flamenc. En el moment de tancar aquesta edició també estava
programada l’actuació musical del
grup local Amantes.

Teatre de
petit format
L’oferta del trimestre es completa amb la programació de la Sala
B del Joventut, enfocada a obres de
petit format. La cartellera inclou
quatre monòlegs d’humor: el 8 i 9
d’octubre, EldOndedOndÓnde, a
càrrec de Christian Atanasiu; el 22 i
23 d’octubre, Pájaros en la cabeza
amb Dani Pérez; el 5 i 6 de novembre, Queridas bestias amb Sergi
Dantí, i els dies 19 i 20, Esperando
a... amb l’humorista Godoy. # R. S .
Horaris i reserva de localitats a:
www.l-h.es/teatrejoventut

