
Regió7 DISSABTE, 10 D’OCTUBRE DEL 2015 51

CULTURES

L’actor i director Àngel Llàcer
s’estrena al Teatre Nacional de
Catalunya amb l’adaptació musi-
cal de Molt soroll per no res, l’obra
de Shakespeare que reflexiona so-
bre el concepte del desig. La co-
mèdia, que es podrà veure del 15
d'octubre al 29 de novembre, té 15
actors, entre els quals la igualadi-
na Lloll Bertran, i 10 músics, que
actuaran en directe sota la direc-
ció de Manu Guix per interpretar
temes de Cole Porter, Irving Berlin
i I. Herb Brown. Tal com va expli-

car ahir Llàcer, és una obra «de fà-
cil digestió, divertida i gens frívo-
la» per la seva «intenció clara de
ser seriosa dins de la felicitat».
Així, el director ha dit que «espe-
ro» apropar el públic a Shakes-
peare i altres autors de «més difí-
cil digestió».

El musical, escrit per Marc Ar-
tigau i Àngel Llàcer a partir de la
traducció de Salvador Oliva, s’am-
bienta en un estudi de cinema
del Hollywood dels anys cin-
quanta, escenificant la mascarada
dels amants de Sicília en un plató.

Tot i que no tots provenen del
món dels musicals, l’ampli repar-
timent de l’obra s’encarrega d’a-
nimar a personatges com Don
Pedro (Jordi Coll), Claudio (Marc
Pociello), Leonata (Victòria Pa-
gès) i Hero (Aida Oset). El mateix
Àngel Llàcer també hi actua com
a director de l’estudi de cinema.

El director musical de Molt so-
roll per no res, Manu Guix, va des-
tacar que inclou 18 números mu-
sicals i que comporta un «repte
molt gran per mantenir la sonori-
tat orquestral dels anys 50». 
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Lloll Bertran actua en l’estrena
d’Àngel Llàcer al TNC amb un
«Molt soroll per res» musical 

Quinze actors i deu músics interpretaran temes de Cole Porter, Irving
Berlin i I. Herb Brown en l’adaptació de la comèdia de Shakespeare


Lloll Bertran, que interpreta el personatge de Margarida, en un dels números ambientats en un estudi de cine

TNC

Boira de sang, la novel·la que l’es-
criptor i crític de cinema Manuel
Quinto (Manresa, 1944) va co-
mençar a publicar el 31 de gener
a Regió7, es clou avui. Aquesta
narració clàssica policíaca, amb el
sobrenom de La novel·la negra
de la Catalunya Central, s’ha pu-
blicat per entregues setmanals a La
Revista, que s’entrega cada dissabte
juntament amb el diari. L’acció
s’ha situat en escenaris manresans,
bagencs, berguedans i fins a arri-
bar a la frontera urgellenca. Havent
començat amb el capítol A Man-
resa, per veure un amor de joven-
tut, s’arriba a la darrera entrega,
amb el concís títol Final.
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Manuel Quinto clou avui
la novel·la per entregues
que ha publicat a Regió7

Breus
ARXIU/VALL DE VILARAMÓ

El regidor de Cultura, Joan Cal-
met, va demanar ahir presidir el
Consorci Transversal Xarxa d’Ac-
tivitats Culturals en el marc  de la
reunió que el consell directiu de
l’ens va celebrar al Centre Cultural
el Casino. El mandat és per a un
període de dos anys i es configu-
rarà la candidatura definitva i es
farà la votació en la propera reunió,
que tindrà lloc al març.  Transver-
sal és una xarxa que agrupa
deu ciutats mitjanes de Catalunya
que col·laboren en l’àmbit de la
cultura.
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El regidor Calmet vol
presidir una xarxa
cultural de deu ciutats

POLÍTICA

El Centre Recreatiu d’Oló acull
avui (20.30 h) la projecció de la
pel·lícula Marhaba, que es va es-
trenar el 2012 i que es reestrena ar-
ran de l’èxit de Projecte Rwanda a
la població. Els dos films són diri-
gits per Sergi Cervera. Aquesta
adaptació del best-seller de Luz
Gabás és protagonitzada per Alain
Hernández, que també participa-
rà en el col·loqui posterior.
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Oló acull la projecció
de «Marhaba», amb
els seus protagonistes

CINEMA

Quinto ha escrit «Boira de sang»
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