
Regió7 DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE DEL 2013 39

Escenarisd’Entrada

� LLOC: Col·legiata de Sant Vicenç. Cas-
tell de Cardona. �DIA: dissabte, a les
21 h. �ENTRADES: 20 / 15 euros (se-
gons la zona). Venda a l’Oficina de Tu-
risme de Cardona (93 869 27 98). El
concert que el compositor bagenc dedica
a repassar instrumentalment diversos
temes de Lluís Llach arriba aquest cap de
setmana a Cardona, en una cita organit-
zada per la Fundació Cardona Històrica,
l’Ajuntament de la vila ducal i el Museu
d’Història de Catalunya, amb la col·labo-
ració dels Amics de la Música i les Arts
Escèniques de la Catalunya Central. Car-
les Cases, al piano, que als anys 80 va
ser músic, arranjador i productor de Lluís
Llach, actua en format de trio acompa-
nyat de dos altres intèrprets de catego-
ria, Jordi Farrés (guitarra) i Miquel A. Cor-
dero (contrabaix). En el repertori del con-
cert que es podrà gaudir aquest dissabte
a Cardona hi figuren temes emblemàtics
de la discografia del cantautor català, ja
retirat, com ara Laura, Amor particular,
Viatge a Ítaca i Que tinguem sort, entre
altres. REDACCIÓ

CARLES CASES
INTERPRETA LLACH
A CARDONA

� LLOC: teatre Kursaal. Passeig de Pere III, 35. Manresa. �DIA: dissabte, a les 18 i
les 21 h; diumenge, a les 18 h. � ENTRADES:25 euros (20 euros amb el carnet del
Galliner; 6 euros per als menors de 25 anys). Venda a taquilles, www.kursaal.cat i
93 872 36 36. Eduard Farelo i Emilio Gutiérrez Caba són els protagonistes d’un
thriller sobre la corrupció política escrit i dirigit per Roger Peña. Poder absoluto parla
d’un polític que aspira a la presidència del seu país i té tots els pronòstics al seu favor
excepte algun drap brut que no vol que es faci públic. En aquesta tasca l’ajuda un jove
ambiciós del seu partit que no presta el seu suport gratuïtament encara que ho pugui
semblar. El muntatge té un to d’intriga que manté l’interès de l’espectador en tot mo-
ment, i amb dos actors de primera fila sobre l’escenari. Una afilada crítica a la corrup-
ció i a la insensibilitat política. REDACCIÓ

CORRUPCIÓ AL KURSAAL

P
L

A
N

IN
G

 

� LLOC: hotel Crisami. Cra. de Man-
resa, s/n. Solsona. �DIA: dissabte,
a les 22.30 h; diumenge, a les
18.30 h. � ENTRADA: 6 euros.
L’artista argentí establert a la Cata-
lunya Central Larry Dixon estrena un
nou espectacle aquest cap de setma-
na a Solsona. El muntatge d’aquest
incombustible pallasso, amb una llar-
ga trajectòria, porta per títol ¡Nada es
lo que parece!. REDACCIÓ

� LLOC: Teatret. Av. Francesc Macià,
66. Esparreguera. �DIA: dissabte, a
les 21 h; diumenge, a les 19 h.
�ENTRADES: 5 / 10 euros. Reser-
ves: 618 313 899. Carles Mallol
dirigeix l’obra de teatre Només és un
anunci, que celebra dues funcions
aquest cap de setmana en el marc del
Festival Lola. Escrita per Alberto Ra-
mos, i amb la manresana Alícia Puer-
tas en el repartiment, juntament amb
Roger Cantos, Marta Corral i Joan Su-
reda, l’obra parla del món de la publi-
citat i de la falta de sentit comú que
hi impera. REDACCIÓ

EL FESTIVAL LOLA
OFEREIX DOBLE
SESSIÓ TEATRAL

LARRY DIXON
ESTRENA MUNTATGE
A SOLSONA
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