
La tercera edició de l’Artmercat
es va celebrar a Navarcles a prin-
cipi de juny i estava previst un
concert de clausura que el mal
temps va fer ajornar. La festa se ce-
lebrarà aquest dissabte amb el
nom de Summer 003, i els qui va-
gin al parc Marcel·lí Monrós po-
dran gaudir de parades d’art i dis-
seny i de la música per mitjà del
grup bagenc Edna i el gironí Cybee.
L’entrada és lliure i els beneficis
aniran a la lluita contra el càncer.

L’Artmercat va néixer a Navarcles
fa tres anys amb l’objectiu de do-
nar l’oportunitat a creadors i ar-
tistes del país de mostrar-se al pú-
blic i d’organitzar activitats perquè
tothom pugui apropar-se al món
del disseny per un dia. Enguany es
va celebrar els dies 31 de maig i 1
de juny a la fàbrica del Riu, un es-
pai industrial semiabandonat. Tots
els diners que van recollir es van
destinar a associacions de ma-
lalts de càncer. «Ara l’Ajuntament
de Navarcles i les entitats contra el
càncer han invertit un petit pres-
supost per finançar aquest concert
com a agraïment a la tasca que va
fer l’Artmercat», assegura Eduard
Padrós, coorganitzador de l’acte. La
compensació que reben els grups

és «mínima» i el Coro, entitat que
dóna suport a l’acte, muntarà una
barra solidària. 

«Pensem en un públic molt fa-
miliar, és un acte obert a tothom i
l’hora convida persones de totes les
edats a sumar-s’hi», afirma Pa-
drós. No es preveu que l’esdeve-
niment s’allargui més enllà de la 1
de la matinada. Els grups convidats
són Edna i Cybee. «Vam pensar en
Edna perquè hi ha gent del poble
i tenien moltes ganes de participar,
i Cybee perquè és un grup no ga-
ire conegut però que ha sonat per
la ràdio i enganxa el públic jove»,
explica el responsable de la trobada
navarclina.

Pel que fa a les paradetes que hi
haurà al parc, serà més aviat una
fira, ja que tindrà un format més
petit que l’esdeveniment que va te-
nir lloc el mes de juny. No obstant
això, els expositors contribuiran a
crear ambient a la plaça abans de
l’actuació musical.

CyBee aposta pel pop-rock
El cantant i baixista de CyBee,
Aleix Martí, explica que el concert
«era una espina que ens havia
quedat clavada quan es va sus-
pendre». El grup tocarà les cançons
del seu primer disc, Cybee, que va
sortir a la venda l’any passat, i
també algunes versions de grans
èxits. El quartet  es completa amb
Jordi Vilaseca (bateria), Marc Co-
lomer (guitarra) i Nil Moliner (veu
i guitarra).

«Intentem que cada concert si-
gui especial i també preparem al-
guna sorpresa per al públic», diu
Martí. L’estil del grup és molt pro-
per al pop-rock amb algunes pin-
zellades de funk i folk. És la primera
vegada que el conjunt toca al mu-
nicipi, tot i que durant la gira d’a-
quest any han actuat a diverses lo-
calitats de la Catalunya Central.
«Volem arribar al màxim de gent i
encara que potser pel nom no ens
coneguin animem tothom que

vingui perquè intentarem fer-los
passar una bona estona», conclou
Aleix Martí.

Edna juga a casa
Ernest Larroya, bateria d’Edna,
destaca que «aquesta actuació és
com si la féssim a casa perquè
tots ens sentim mig navarclins i el
fet d’ajudar a combatre el càncer
encara és més satisfactori». El re-
pertori inclourà tots els temes del
seu últim disc, Efecte Baskerville,
encara que el grup ja està pensant
en el següent àlbum. «De mo-
ment no tenim gaire cosa, només
un parell de temes, però tenim clar
que el volem gravar. Estem provant
moltes coses i pot ser que fins i tot
tinguem alguna nova incorpora-
ció», assegura Larroya.

El que sí que avança el grup és
que continuaran cantant en cata-
là i amb els ritmes de rock que han
conreat fins ara. El bateria convi-
da tothom al concert: «és una
bona oportunitat, ja que aquest
any hem tocat poc aquí. L’horari és
molt apte per a tots els públics. De
fet esperem que vinguin molts
nens, ja que al poble n’hi ha molts
que els agrada la nostra música».
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EL CONCERT

Lloc: Parc Marcel·lí Monrós. Navarcles.
Dia: dissabte. 19 h, fira de parades d’artistes
i dissenyadors. 21.30 h, concert d’Edna. 23 h,
concert de CyBee. Entrada: gratuïta
Organització: El Coro de Navarcles,
Artmercat, l’Ajuntament de Navarcles i AECC-
Catalunya Contra el Càncer. 

Edna i CyBee
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Escenaris d’Entrada

El pop i el rock s’uneixen 
en la lluita contra el càncer

L’organització de la fira Artmercat de Navarcles celebra aquest dissabte el concert que es va
suspendre el juny pel mal temps i inclourà les actuacions de CyBee i el grup bagenc Edna


Música

� LLOC: Teatre Kursaal. Pg. Pere III, 35. Manresa. �DIA: diumenge, a les 18 h. �ENTRA-
DES: 15 euros; 12 euros amb el Carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 25 anys.
Venda a taquilles, www.kursaal.cat i 93 872 36 36. �DIRECCIÓ: Maria Agustina Solé i Ge-
rard Nicasi (escena) i Ferran González (música). �AUTORIA: Macià G. Olivella (text i lle-
tres) i Ferran González (música original). � INTÈRPRETS: Mariona Campos, Marcel Cle-
ment, Olga Fañanàs, Maties Gimeno, Marc Miramunt, Esther Pérez-Ferrer, Maria Agustina
Solé i Xavier Soler.  El reeixit musical 1714, crònica d’un setge, de la Companyia Jove Tea-
tre Regina, arriba al Kursaal la setmana que es commemoren 300 anys de la rendició de la
ciutat de Barcelona durant la guerra de Successió. L’espectacle presenta «una colla de resis-
tents que esperen el darrer atac de les tropes borbòniques», tal com explica l’actriu Mariona
Campos, que afegeix que «el musical parla del poble i s’adreça al poble». El muntatge combi-
na els números musicals amb escenes en què se situa el públic en el context històric de les
hores prèvies a la caiguda de l’11 de setembre de l’any 1714. La producció es va estrenar
l’any passat al Jove Teatre Regina de Barcelona i va iniciar després de fer temporada en
aquest equipament una gira que es clou a Manresa. 1714, crònica d’un setge tornarà al Regi-
na i confia sumar una vintena de bolos abans de cloure l’any. T. M. R.

EL KURSAAL ACULL UN MUSICAL
AMBIENTAT EN ELS FETS DEL 1714

MANEL CAMP
I LÍDIA PUJOL

Avui, a les 21 h. El compositor
i pianista manresà Manel Camp
recupera l’espectacle Ressorgir,
que es va estrenar el 1992 amb
motiu del centenari de les Bases
de Manresa. El muntatge, que
compta amb la veu de Lídia Pujol
i la interpretació jazzística de
Matthew Simon, Horacio Fumero
i Lluís Ribalta, presentarà poe-
mes inèdits que Miquel Martí i
Pol va escriure per a l’obra. Man-
resa (teatre Kursaal). Entra-
des: 18 euros. 

ROGER MAS
Avui, a les 22 h. El cantautor

solsoní torna a casa per la Festa
Major amb el repertori d’un dels
discos que li han atorgat més elo-
gis, Les cançons tel·lúriques, en
què musica poemes de Verda-
guer. L’àlbum, editat el 2008, va
mostrar el desig de Mas d’inda-
gar en la tradició, tant la local
com altres de foranes. Solsona
(Teatre Comarcal). Entrades:
20 euros (18 euros, anticipa-
des a l’Oficina de Turisme del
Solsonès).





MÉS PROPOSTES

KURSAAL

El quartet del grup CyBee, de Sant Feliu de Llobregat

CARLES MIRÓ

«Edna són del poble i CyBee
està sonant a la ràdio i
enganxa el públic jove», diu
l’organitzador Eduard Padrós

La vetllada s’iniciarà a la tarda
amb l’obertura de parades
relacionades amb el món de
l’art i el disseny


