
Mitja dotzena de grups d’arreu de
l’estat donaran vida demà a la nit
al Festival de Rock que organitza el
col·lectiu Konvent de Cal Rosal. La
voluntat dels organitzadors és ofe-
rir una selecció de propostes que
tenen el denominador comú de la
contundència sonora i la potència
dels seus directes. 

El quintet navarclí The Wax pu-
jarà a l’escenari a la 1.30 h de la ma-
tinada per ensenyar el seu rock i
post-hardcore metàl·lic i obert,
gairebé experimental. Les atmos-
feres «deftonianes», com el mateix
grup defineix el clima de la seva
música, la distorsió i la duresa de
les guitarres són les característiques
d’un grup que ha publicat els tre-
balls discogràfics End Know Sen-
se (2013) i We Are Failing (2014).

La formació bagenca tancarà
una vetllada que obrirà Galgo, un
duet en format power procedent
de les localitats alacantines de Ca-
tral i Elx que interpreta temes amb
sonoritats que transiten per la
frontera amb el post-rock a través
de la combinació entre la guitarra
i la bateria. Els gironins Kathon aga-
faran el relleu amb un directe que
transmet al públic la música fosca
que és el seu tret principal.

Un dels punts àlgids de la nit el
protagonitzaran els madrilenys
Àrida, que l’any passat van treure
un primer EP, Cenizas, amb influ-
ències dels anys 90 i producció de

Manuel Cabezalí, molt lloat per la
crítica. El rock amb gust a grunge
de la darrera dècada del segle pas-
sat pinta la música de la banda.

Dues bandes barcelonines en-
caran el tram final del festival. En
primer lloc actuarà Boira, una pro-
posta que fuig de les etiquetes i se
situa en l’òrbita del post-rock. Rere
seu, serà el torn de Soul Aside, una
banda amb cinc anys de trajectò-
ria que beu de grups com A Perfect
Circle, Porcupine Tree, Sigur Ros i
Deftone, entre d’altres, per crear
composicions que es mouen en els
límits del rock i el postrock.
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En els límits del rock
El Konvent porta sis grups al festival que tindrà lloc demà a la nit

LA CITA

Lloc: Konvent de Cal Rosal. Dia: dissabte,
a partir de les 20.30 h. Grups: Árida, Böira,
Galgo, Kathon, Soul Aside i The Wax. Entrada
lliure.

Festival de rock

Música
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Escenarisd’Entrada

El quintet navarclí The Wax actuarà demà a la matinada a Cal Rosal

FOTOGRAFIA PROMOCIONAL

Pels pèls, de Paul Porthër, és l’es-
pectacle de teatre (no musical)
amb més continuïtat al món des-
prés de La Ratonera, d’Agatha
Christie. 61 produccions inter-
nacionals avalen l’èxit d’aquesta
comèdia d’intriga «molt esbo-
jarrada», segons explica una de
les seves protagonistes, la cantant
i actriu surienca Beth Rodergas.
La trama s’ubica en una perru-

queria «molt moderna», en la
qual es comet un assassinat. Hi ha
quatre sospitosos, «i cadascun és
més pintoresc que l’altre». Ara bé,
«el que caracteritza aquesta obra
és que el públic hi participa fent
preguntes  i votant qui vol que si-
gui l’assassí. Així, com en les his-
tòries de Tria la teva aventura, l’o-
bra té un final o un altre segons
la decisió del públic. Has d’estar
molt atent al que passa». Mercè
Comes, companya de reparti-
ment, apunta que «fer l’obra tam-
bé és divertidíssim, perquè no sa-
bem què dirà el públic». De la
perruqueria no en pot sortir nin-
gú ni perruquers ni clients, i dos
mossos s’encarreguen de la in-
vestigació. El personatge de Beth
«s’emporta la palma» en la tria
d’assassins: «és molt descarada».
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Qui és l’assassí 
de la perruqueria?

El públic té un paper decisiu a «Pels pèls»,
de la qual es faran tres funcions al Kursaal


L’OBRA

Lloc: Sala Gran del teatre Kursaal. Passeig
Pere III, 35. Manresa. Dia: dissabte, a les
18 i 22 h, i diumenge, a les 18 h. Direcció:
Abel Folk. Intèrprets: Jofre Borràs, Àlex
Casanovas, Mercè Comes, Pep Planas,  Beth
Rodergas i Pep Sais. Entrades: 25 euros; i
22 i 6 euros amb descomptes.

«Pels pèls»

Jofre Borràs i Beth Rodergas en una escena de la comèdia d’intriga

DAVID RUANO

Galgo. 20.30 H
Catral / Elx. Duet instrumental.
Kathon. 21.30 H
Girona. Rock / Dark.
Árida. 22.30 H
Madrid. Rock / Stone Rock.
Boira. 23.30 H
Barcelona. Post-Rock.
Soul Aside. 00.30 H
Barcelona. Rock / Post-Rock.
The Wax. 01.30 H
Navarcles. Rock / Post-Hardcore.

HORARIS La vetllada començarà a les
20.30 h i es perllongarà fins a
la matinada, amb sis concerts
d’entrada lliure i gratuïta

El grup navarclí The Wax serà
el darrer a actuar, amb un
directe que llueix el rock i el
post-hardcore que toca

Els madrilenys Árida


