
El funky-rock és l’estil que defi-
neix el grup manresà Efedefunk,
una proposta ballable que neix fa
poc més d’un any, recollint les ex-
periències d’altres grups anteriors
també relacionats amb el so del
funky. Efedefunk supera l’any de
vida amb la mirada posada en el
futur immediat i amb ganes de
créixer. De moment, oferiran la
seva proposta avui, en un concert
a la sala El Sielu de Manresa.

Després de finalitzar l’etapa del
grup Frank Sinatra, en el qual van
participar Gabi Díaz, Kevin Urba-
neja i Jordi Sánchez (actualment,
membres tots tres del grup Tupo-
lev), la resta de components van
voler mantenir el ritme del funky
que els havia caracteritzat fins lla-
vors, d’aquí va sortir el projecte
d’Efedefunk. Actualment, la ban-
da és formada per Quim Mora-
les, a la veu; Joan R. Llamas, al
baix; Marc Vilanova, a la guitarra;
Nasi Llovet, a la bateria; Joan R.
Quirante, al trombó; Sergi Qui-
rante, al saxo, i Joan Fons, a la
trompeta. 

Amb la voluntat de tirar el pro-
jecte endavant, la formació va
gravar la primera maqueta a prin-
cipi del 2008 amb un repertori
que l’ha acompanyat al llarg de
l’últim any. Actualment, després
d’haver fet una desena de con-
certs, Efedefunk està immers en
el procés de promoció del seu pri-
mer disc. Joan R. Llamas, baix del

grup, explica que han gravat el
disc als estudis Recso d’Avinyó i
que el procés d’enregistrament el
van dur a terme durant el mes de
desembre. Efedefunk espera pu-
blicar l’àlbum cap al mes de març
que ve, tal com especifica Llamas.
Malgrat tot, el baixista afirma
que «encara no tenim clar el
nom de l’àlbum». Tot i això, el
treball discogràfic contindrà 13
temes de composició pròpia que
seguiran el camí que ha definit

fins ara Efedefunk, uns temes de
sonoritat funky i ballable inter-
pretats en llengua castellana. El
circo a la leonera, Toda una vida,
Musa i Puto Estres són només al-
gunes de les peces que han
acompanyat fins ara la banda i
que els ha definit.

Al llarg d’aquest any de trajec-
tòria, Efedefunk ha fet prop d’u-
na desena de concerts, dels quals
els seus membres destaquen la
participació en l’última Alternati-

va de Manresa i en el cinquè ani-
versari del bar musical Abbey
Road, de Manresa. L’última ac-
tuació va ser abans d’acabar l’any
en el festival solidari Yeswee-
kend, de Sant Vicenç de Catellet.

Oriol Lujan

« Escenaris8 < D’entrada < Divendres, 9 de gener del 2009

Imatge del grup manresà, en un moment de l’actuació que va oferir al Yesweekend

Efedefunk

El TIQUET: Efedefunk actuarà
avui, a 2/4 de 12 de la nit, a la
sala El Sielu de Manresa. Preu:
6 euros. 

Tot i que l’últim espectacle del
Mag Lari és Secrets, una de les
seves propostes que encara es
mantenen en cartellera i que
han demostrat tenir vigència i
atractiu per al públic després de
més de deu anys d’haver-se es-
trenat és Magiacadabra. De fet,
aquesta proposta ha superat,
pel que fa a la demanda del pú-
blic, els tres darrers muntatges
anteriors a Secrets (Millennium,
Estrelles de la Màgia i Incre-
ïble). Actualment, Lari combina
Secrets i Magiacadabra gairebé
a parts iguals. La propera parada
d’aquest mag serà Solsona, on
es podrà veure Magiacadabra
diumenge que ve al Teatre Co-

marcal, en doble funció: a les 6
de la tarda i a les 8 del vespre.

L’espectacle Magiacadabra
permet comprovar a tots els es-
pectadors com amb només unes
senzilles paraules màgiques és
possible fer jocs de mans total-
ment sorprenents. Entre aques-
tes sorpreses destaquen les sem-
pre increïbles aparicions i des-
aparicions, a més d’un extens
assortiment d’efectes màgics,
que portaran l’audiència a con-
fondre’s entre la il·lusió i la reali-
tat. Per aquesta raó, el Mag Lari
vol que el públic esdevingui
també protagonista de l’espec-
tacle i el convida a l’escenari. Ai-
xí, els afortunats d’acompanyar-
lo podran veure de ben a prop
els trucs més impressionants i di-
vertits de Magiacadabra. Tot

plegat, combinat amb el toc
d’humor que ha caracteritzat
aquest artista des del comença-
ment.

Tot i que Josep Maria Lari és lli-
cenciat en filologia catalana, la
seva veritable passió és la màgia
i ben aviat es va decantar per
aquest vessant professional des-
prés d’haver acabat la seva for-
mació universitària. Es va estre-
nar l’any 1994 amb l’espectacle
La màgia de Mag Lari i Secundi-
na i, des de llavors, no ha baixat
dels escenaris.
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Un moment de l’espectacle, amb el mag lligat

ARXIU/MANUEL HIDALGO

EL TIQUET: el Mag Lari actuarà
diumenge, a les 6 de la tarda i a
les 8 del vespre, al Teatre Comar-
cal de Solsona. Preu: 10 euros.

EL SIELU

Després de la tradicional ac-
tuació de Reis de Los Mejo-
res i d’aquest concert d’Efe-
defunk, la programació del
mes de gener de la sala El
Sielu de Manresa encara té
molta corda. Per exemple,
el divendres 16 de gener, a
partir de les 11 de la nit, el
grup de hardcore Subterra-
nean Kids hi oferirà la seva
proposta. Una de les actua-
cions esperades d’aquest
gener serà la participació
dels manresans Alamo –a la
fotografia–, que hi actuaran
el divendres 23 a partir de
2/4 de 12 de la nit. El trio
presentarà el seu àlbum de
debut, que es titula Carrete-
ras, una proposta centrada
en el rock. D’altra banda,
també passaran per la sala
el grup J4F (Just 4 Fun) i
Santi Vendrell. Aquest can-
tautor de Sant Boi de Llo-
bregat hi actuarà el dijous
29 de gener, en el marc del
cicle El Club de la Cançó. Fi-
nalment, la formació de
world groove J4F clourà la
programació del mes de ge-
ner d’aquesta sala manre-
sana el dia 30, amb un con-
cert que tindrà lloc a  2/4 de
12 de la nit.
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