
� LLOC: Escola de Música d’Esparregue-
ra. �DIA: avui, a les 23 h. �PREU: 10
euros (8 euros anticipada)  En el marc
del Festival Lola avui Esparreguera acull
un concert dels 4t1a. Aquest grup va co-
mençar com a banda amb la idea de tocar
al saló de casa, sense micròfons, a viva
veu i amb el so dels instruments a un vo-
lum baix. A poc a poc tota la seva creació
musical va créixer en funció d’aquest
idea i d’aquesta manera de tocar. A final
del 2010 van publicar el seu primer disc
amb molt bona crítica, El món en un cafè.
Pop català amb cançons d’arrel acústica, 
una música plena de matisos que pretén
fer sentir el públic com al saló de casa
seva. REDACCIÓ

� LLOC: Local del Comú de Montmajor
�DIA: demà, a les 21.00 h. �PREU: 5
euros. L'any passat, el 22 de març del
2010, El Pont d'Arcalís van celebrar el
vintè aniversari en un memorable con-
cert al Palau de la Música Catalana, i en-
guany presenten l'estrena del seu nou
disc, el vuitè de la seva discografia, que
pren el títol d'un renec popular i contun-
dent dels pobles del Cadí: Foc al tribunal!.
Montmajor tindrà l’ocasió d’assistir a un
concert d’una de les formacions més co-
negudes de música tradicional i popular
del nostre país. REDACCIÓ

EL PONT D’ARCALÍS
VIATJA A MONTMAJOR

EL POP DELS 4T1A, 
A ESPARREGUERA

LLOC: la Seu de Manresa (sota el claustre del temple). �DIA: dissabte, 15 d’octu-
bre. �HORA: 20.30 h. �PREU: 10 euros. El prestigiós cor de cambra Lerània ac-
tua demà, dissabte, en el marc del 400 aniversari de la Capella de Música de la Seu.
L’actuació estarà precedida per una conferència a càrrec del director del cor, el bagenc
Jordi Noguera, que tindrà lloc a la sala gòtica de la Seu. Les entrades per al concert, en
què participaran una quinzena de cantaires, es podran adquirir a un preu únic de 10
euros abans de l’actuació que se celebrarà sota el claustre del temple. El Cor Lerània
va néixer a Barcelona l’any 1995 i treballa amb un repertori que va des del Renaixe-
ment fins a la música contemporània. La Capella de Música de la Seu, una de les po-
ques capelles de música que continuen funcionant a Catalunya, està d’aniversari
aquesta tardor i ho continua celebrant. Per commemorar els seus 400 anys, la institu-
ció, documentada des del segle XVII, ha programat diferents concerts durant els me-
sos d’octubre i novembre amb una oferta de música àmplia. En aquest sentit, el pro-
grama continuarà amb els concerts previstos de l’orquestra Camerata Bacasis, el 21
d’octubre, i de la mateixa Capella de Música de la Seu, el 12 de novembre. REDACCIÓ

EL COR LERÀNIA ACTUA PELS 400
ANYS DE LA CAPELLA DE LA SEU
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d’Entrada

El grup Lacetània Teatre de Sol-
sona ha programat per a aquesta
tardor un festival multidiscipli-
nari que arrenca demà amb un es-
pectacle a càrrec de Larry Dixon.
El còmic argentí establert a Car-
dona des de fa més d’una dècada
oferirà el conegut muntatge His-
torias de mi puta vida, que es re-
petirà diumenge i el cap de set-
mana següent (22 i 23) al Tatrau
Teatre de la capital del Solsonès.

Dixon, de 79 anys, és un xòu-
man sagaç que s’enfronta, sense
miraments i sempre en clau d’hu-
mor, als més poderosos. L’espec-

tacle, que es va estrenar fa més de
tres anys, convida a la ironia i a la
reflexió fixant-se amb diversos te-
mes del món que ens envolta.
L’artista, un observador incansable,
porta a les espatlles una llarga
trajectòria que va iniciar pels es-
cenaris de l’Amèrica Llatina i que
ha continuat per Europa. Com en
el seu anterior espectacle (Burles-
que), Dixon té la direcció musical
de Xavi G. Cabré. El còmic, que fa
temps que resideix a la Catalunya
central, ha estrenat en els últims

anys obres com Un geriátrico? No,
gracias i Una vida amb humor i
amor.

A banda del clown, el cicle Trau
oferirà, durant aquest mes i el que
ve, altres disciplines com la màgia,
el monòleg teatral i la música. En
aquest sentit, els dies 29 i 30 d’oc-
tubre, i 5 i 6 de novembre tindrà
lloc al Tatrau Teatre l’actuació del
Mag Pere, que durà a terme qua-
tre funcions de la seva curiosa
proposta Experimental. El següent
artista previst al programa és Mar-
tí Peraferrer, amb un monòleg
teatral anomenat Tennesse, que
es representarà els dies 12 i 13 de
novembre. Finalment, el cantau-
tor de Solsona Roger Mas tancarà
el festival Trau amb dos concerts,
els dies 19 i 20 de novembre.

Les entrades es poden adquirir
anticipadament a l’Oficina del
Nucli Antic o una hora abans de
cada actuació  la taquilla del ma-
teix teatre.

D. V. | MANRESA

Solsona rep l’humor
del còmic Larry Dixon

L’artista argentí establert a Cardona ofereix 4 funcions de l’espectacle
«Historias de mi puta vida», que obren el cicle de tardor al TatrauTeatre


Trau 2011

L’ESPECTACLE

Lloc: Tatrau Teatre de Solsona (c/ Santa
Llúcia, 23) Dies: 15, 16, 22 i 23. Hores: els
dissabtes a les 10 de la nit i els diumenges a
les 7 de la tarda Obra:Historias de mi puta
vida.Festival: Trau. Més informació:
www.tatrauteatre.blogspot.com. 

Larry Dixon 

MÉS PROPOSTES

� LLOC: Local Puigmal de Borredà. �DIA: dissabte, a les
18.30 h. El pianista i compositor Carles Cases presenta
demà a Borredà (Berguedà) el concert Dancing Plays, acom-
panyat de Robert Armengol (marimba), Miquel Àngel Cordero
(baix) i Lluís Ribalta (percussions). Segons explica l’alcalde de
Borredà, Joan Roma, aquest concert tindrà un format intimis-
ta «creat a partir de les músiques que van ballar els nostres
avis i pares». El vals, el bolero, el tango i altres gèneres de l’è-
poca han servit a Carles Cases (nascut a Sallent però resident
a Borredà) per compondre o adaptar els seus temes més ca-
racterístics, per a un quartet molt especial. El programa tindrà
una durada d’uns 70 minuts, aproximadament, i inclourà pe-
ces com Havanera 1820, Ultramar, Tango, Balada for two,
Mauritania, Bolero for three, Bourree, Ego, Blues 1000, Ma-
dura i S. K. REDACCIÓ

CARLES CASES OFEREIX EL SEU
«DANCING PLAYS» A BORREDÀ

IMATGE PROMOCIONAL

El còmic Larry Dixon en una imatge d’arxiu

ARXIU/PAU BRUNET

Dixon és un xòuman sagaç, un
observador incansable, que
s’enfronta, sempre en clau
d’humor, als més poderosos

Durant aquest mes i el que
ve, passaran pel fetival Trau
de Solsona el Mag Pere, Martí
Peraferrer i Roger Mas


