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t el retard en l’inicide!Regi67yCULTURES
concert,

e! pu1blic,que gairebé omp!ia la discoteca,va
vibrar amb el Loqui!lod’avuii de sempre

Loquillo va respirar
l’èxit a Bruc’s Bananas
j:

1

:

V’CTORLLACUNA

Loquillo y Los Trogloditas va
presentar dissabte a la discoteca
Bananas el seu darrer trebail
discogràfic, Mientras respire
mos. Aquest concert ha estat el
primer que ha fet e! cantant del
Clot a la Catalunya interior després de la publicaciô del flou
àlbum. L’actuacié, davant de
força gent, va ser reeixida.
A 1/4 de 3 de la matinada,
Loquillo i la seva banda van
aparèixer a i’escenari per actuar
davant d’un péblic majoritària
ment molt jove que estava impa
cient pel retard d’una hora i
quart en l’inicidel concert.
Loquillo, vestit de cuir negre,
va entrar a escena amb ganes, j
de vegades va arribar a l’eufària.
Estava moit motivat i la temperatura, prou baixa, va pujar
notablement gràcies al fet que
va alternar cançons noves amb
altres de clàssiques, amb la quai
cosa va aconseguir que l’arn
bient no minvés en cap moment.
Todo e! mundo ama a Isabel,
La mataré o Besos robados van
sonar amb Mientras respiremos
o Hoy he vuelto a beber.
Et cantant del Ciot va fer moi
tes referències al passat, com si
alliçonés el public, rnajoritària
ment moit jove. Aquests records
els va utiiitzar per presentar
John Mimer —tema dedicat al
protagonista
de la peliicula
American Graffiti—, i El hom
bre de negro —versié del tema
de Johnny Cash—.
Ei primer sfmptome que e!
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PUIGCERDÀ
Cinema Avinguda(972889476)
ESTE MUERTO ESTA MUY
MÂNRESA
VIVO II
Direcciô: Robert Kiane.Intèrprets:
—Atlàntida 1(87455 66)
Andrew McCarthy, Jonathan Su
SLWER
Direccié: PhillipNoyce. Intèrprets: verman.
Un mort pot ser moit incômode si
Sharon Stone,WilliamBaldwin.
Disposada a fer créixerla sevafama ho exigeix e! guiô. Segonapart d’un
de dona fatal, Sharon Stone és ara bon èxit comerciàl ais EUA.
Curiy Norris,una dona que provoca HOT SHOTS2
la passié i i’enfrontamententre dos Direccié. Jim Abrahams. Intèr
prets: Charlie Sheen, Valeria Goli
homes.
no i L!oyd Bridges.
Fins dijous,
Parôdies cinematogràfiquesa dojo
16.00-18.10-20.20-22.30 h.
j a ritme frenètic a càrrec d’un de!s
creadors d’Aterrizacomopuedas.
—Atlàntida2
LA LOLASE VAA LOSPUERTOS Dilluns, 21.15 h.;1]
Direccié: Josefina Molina. Intèr
prets: Rocfo Jurado, Francisco
FESTES;0]
Rabal, José Sancho.
Pel1fcula de gènere (coblaespanyo
CALAF
la) pensada a la mesura de Rocfo
Avui continuen els actes de la Fes
Jurado.
ta Major de Calaf. A la 1 del mig
Fins dijous,
dia, sardanes amb la cobla Costa
1 6.15-18.25-20.35-22.45h.
Brava, que a les 5 oferirà un con
cert. A 2/4 de 7, festival infantil. A
—Atlàntida 3
les 7, baIl de vetila amb !‘orquestra
EL ABOGADODEL DIABLO
Brava. I a les 9, castel! de
Direccié: SidneyLumet. Intèrprets: Costa
focs.
Rebecade Mornayi Don Johnson.
CARDONÂ
Thriller que es basa en les relacions
entre unplay-boy j l’advocada que Avui, dilluns, continuen els actes
el defensa d’haver matat la seva de la Festa Major de Cardona. A
les 12de! migdia,sardanes a càrrec
dona.
de la cobla Rosaleda. A les 5,
Fins dijous,
Corre de Bou i a les 8 del vespre,
16.25-18.25-20.25-22.30 h.
sardanes a càrrec la cobla Rosale
da. A les 9 de! vespre, sopar popu
—Atlàntida4
lar de Bou j, ales 11, castel!de focs.
SECUESTRADA
A
12de la nit, bal! amb l’orques
Director: George Siuzier. Intèr tra les
Rosaleda i SwingLatino.
prets: Jeif Bridges, Kiefer Suther
SALLENT
land, NancyTravis.
Opera prima de Sluzier que explica Dins els actes de la festa major, a
la histèria d’un home desesperat i 2/4 de 12 de! migdia,espectacle
obsessionat per trobar la sevadona. infantil, i a les 6 de la tarda, concert
de presentaciô de l’orquestra
Fins djous,
sallentina «Càiida».A 2/4 de 12de
16.35-18.40-20.45-22.45 h.
la fit, bal! orquestrat pels conjunts
Cimarrén i Pensylvania.
SOLSONA
SANTFELIU
Cinema Paris (9734802 77)
SASSERRA
DANIEL ELTRÂVIESO
A Sant Feliu continua la festa
Direcciô: Nick Castle. Intèrprets: major. A 2/4de 12, cercavila,j a 2/4
Walter Mathau,Maso Cambie.
d’l a la plaça Major, espectacle
Aventura cinematogràfica d’un infatil. A les 7, a l’Ateneu, havane
famés personatge de tira cèmica res amb el grup Cavait Bernat, i a
americana.
2/4 de 12, bal! amb el grup Orgue
Dilluns, 22.15 h.
de Gats.
CINEMA;0]
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XAVIERCAARIÔN

El‘Loco’,una‘rockandroilstar’enforma

concert de dissabte podria
haver estat excelient va ser la
manera com Loquillo va inter
pretar Simpatfa por los Stones,
una cançé que normaiment sol
tenir una acceptacié discreta en
directe. A Bruc’s Bananas,
perô, aquest tema va començar
a aixecar un ànim que no va
decaure mai, sobretot des de la
interpretaciô
del tema dels
Sfrex Maldigo mi destino. La
força i l’agressivitat també van

ser protagonistes de l’actuacié,
tot i que també hi va haver
temps per a la protesta contra
les tortures amb Ojos vendados.
Els bisos van ser una apoteosi,
amb clàssics de l’època de Sabi
no Méndez com La autopista,
Rock and roll star i, sobretot,
Quiero un camién. Després,
perô, i maigrat l’apologia del
rock proclamada per Loquillo,
ei pûblic, ballava bakalao. Els
temps canvien, deia Dylan.;1]
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Representants
dela FVSvanIliurarel premiEuropaa l’EsbartSantvicentu

Sant Vicenç celebra amb el
seu esbart el prènu Europa
SANT VICENÇ DE C.IM.U. la comarcai Catalunya».A la fes
volupament de l’art popular. És
La plaça Onze de Setembre de ta també hi va ser l’alcalde de la primera vegada que el premi
Sant Vicenç de Castellet es va Manresa, Juli Sanciimens, en arriba a Catalunya. Et president
ompiir a vessar dissabte a la nit qualitat de president de l’Agru
de! comité de la fundacié FVS va
per presenciar e! liiurament dei paciô d’Esbarts de Catalunya,
donar moita importància al fet
premi Europa per a l’art popular l’aicalde de Sant Vicenç, Marti que «l’esbart és una entitat total1993 a l’Esbart Dansaire Santvi Muns, i les autoritats de la ment integrada a la seva localitat
centi. El premi, dotat amb 15.000 poblaciô. La fundaciô FVS va que treballa per la dansa j que en
marcs
(1.200.000 pessetes,
convidar a l’acte de Iliurament
busca els ori’gens». Per la seva
aproximadament), un diploma i de! guardé e! cànsol general banda, e! president de l’Esbart
una medalla, ha estat atorgat per d’Alemanya, Thomas Freuden
Dansaire Santvicenti, Marcel1i
la Fundaciô FVS, d’Hamburg. El hammer.
Oliveras, va agrair en nom de
doctor Roif W. Brednich, presi
Abans de! iliurarnent de! pre
!‘entitat e! guardé i va recordar
dent de! comitè de la fundaciô mi, l’Esbart Dansaire va oferir e! que «elpremi concedit és e! reco
alemanya, va dir, dissabte, que seu espectacie Trilogia del neixement a un trebail dut a terme
l’Esbart Dansaire Santvicenti «és Bages. Sota la direccié artfstica per un equip humàformat per tot
una entitat moit activa a la quai de Joan Mane! Miquel i Eva un poble» i va voler recordar
s’ha prerniat per la seva tasca de Ortega, el cos de dansa va inter
aquel!es persones que, l’any
divulgaciô de l’artpopular».
pretar les obres escèniques que 1948, van crear el grup per reu
A l’acte de lliurarnent de! pre han constituït e! treba!l més pro
nir la gent jove dei poble ai vol
mi hi van assistir diferents autori fund i elaborat de !‘entitat: Juny, tant de la idea de donar a
tats de l’àmbit cultural català, Les Gitanes de Sant Vicenç de conèixer les danses populars de
com el president de Promocié, Castellet i Festa de Nostra Cata!unya.
Cultura Popular i Tradicié Cata Senyora.
Després de! lliurament del
lanes de la Generalitat, Joan
El premi que concedeix cada premi, els membres de l’esbart
Vidai i Gaiolà, que va elogiar la any, des de! 1973, la fundacié
van obsequiar els representants
tasca que ha dut a terme et grup alemanya pretén guardonar les de la fundacié alemanya amb un
santvicentf: «aquest guardô pro entitats europees no professio
gran refrigeri elaborat per tots
jecta internacionalment elpoble, nals que col1aboren en e! desen
e!s qui formen l’entitat.
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