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Coses per fer

La dotzena edició del festival 
d’arts de carrer Per Amor a 
l’Hart obre el programa amb una 
cita del gran Pepe Mujica que 
de nei  la llibertat com la 
decisió de gastar la major 
quantitat de temps de la nostra 
vida en allò que més ens agrada 
fer  La loso a del festival és 
precisament la de generar 
espais públics –oberts, a l’aire 
lliure i gratis– on grans i petits 
puguin gaudir de la mateixa 
manera. 

El festival transforma un any 
més, i durant tres dies, la rambla 
de la Marina i per primera vegada 
també la plaça de Lluís 
Companys i Jover, que serà un 
aparador d’art emergent, amb 
una quinzena de propostes de 
circ, teatre i música, amb l’humor 
com a protagonista a gairebé 
tots els espectacles, començant 
pel Ricky, el mestre de 
cerimònies, un tennista retirat a 

causa d’uns desafortunats 
resultats a un test antidopatge, 
que li van fer reconvertir la seva 
carrera, i continuant amb 
propostes com el VII Cabaret per 
Amor a l’Hart (ds. 2, 22 h), set 
propostes de circ i dansa 
protagonitzades per pallassos, 
malabaristes que mouen els 
malucs a ritme de mambo i 
alegries musicals com les que 
sempre donen els membres de 
l’Always Drinking Marching Band. 

La qualitat augmenta edició 
rere edició. Sí, aquí hi ha 
companyies emergents però 
també hi ha artistes consagrats 
com els ballarins Guy Nader i 
Maria Campos (dj. 30, 20.30 h) 
o Diego Sinnigier (dv. 1, 20.30 
h), que presenta una proposta 
coreografiada amb Lali 
Ayguadé. 

Per Amor a l’Hart és del 30 de 
juny al 2 de juliol a l’Hospitalet.

IMPERDIBLES!

LA INTRUSA DANZA
Atenció amb els espectacles de 
Virginia García i Damián Muñoz, 

guanyadors del Premi Nacional de 
Dansa l’any 2015. Dissabte 2 a 

les 21.15 h.

QUIM BIGAS
El creador i intèrpret presenta 

‘Molar’, una reflexió en escena al 
voltant de la felicitat als nostres 

dies. Què vol dir ‘molar’? Dijous 30 
a les 22.30 h. 

Tornem als carrers
Comença Per Amor a l’Hart, música, 
teatre i circ a l’Hospitalet. Per M. Junyent


