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La plaça de Sant Domènec tin-
drà un destacat protagonisme amb
motiu de la festa major d’enguany
i es convertirà en l’epicentre mu-
sical i festiu durant les nits d’aquest
cap de setmana. La plaça bullirà de
música electrònica, rock, rumba
reggae, ska... Tres nits de bona
música amb concerts gratuïts, que
comencen avui.  

▶Avui, divendres, a les 23 h. Es
podrà escoltar i ballar música elec-
trònica de la mà dels discjòqueis de
Manrusionica. Hi participaran
Mar Abella amb el seu pop elec-
trònic; DJ Maadraassoo, que por-
tarà brit-pop i indie-rock; i Buffet-
Libre posarà punt final a la nit
més electrònica de la plaça Sant
Domènec. 

Buffetlibre és un duet de pro-
ductors i DJ de Barcelona que des
de la seva formació ha combinat la
producció musical, diverses gires
europees i una important activitat
de dinamització cultural. Han fet
sessions en festivals com el Sónar,
Sonorama, Arenal Sound, MTV
Beach o l'Amsterdam Dance Fes-
tival. La seva participació, ara fa dos
anys, al Festival SOS de Múrcia els
va fer tenir un gran ressò i reper-
cussió. S'han consolidat com una
referència en el món de la música
pop electrònica a l'estat espanyol.
Han col·laborat amb artistes com
Alan Braxe, Au Revoire Simone,
Bonde do Role  i Bright Eyes, en-
tre molts altres. Són discjòqueis re-
sidents a  la sala Razzmatazz de
Barcelona i es caracteritzen per
l’estil mash-up, agafen cançons
de tot tipus i les barregen. 

Per la seva banda, el reconegut
i eclèctic DJ Maadraassoo és tam-
bé, des de fa molts anys, discjòquei
resident a la sala Razzmatazz. El
seu estil indie i indie pop s’amplia
punxant tot tipus de cançons. Així
mateix, la sabadellenca Mar Abe-
lla és una de les màximes prome-

ses de la música electrònica a Ca-
talunya. Actualment fa pop elec-
trònic, del qual es podrà gaudir a
partir de les onze de la nit.  

▶Dissabte, a les 23 h. Serà el
torn per escoltar Strombers, grup
de Cardona creat l’any 1998 i que
interpreta cançons de música fes-
tiva en què es combinen diversos
estils com ska, reggae, rumbes,
boleros, valsos, heavy, punk, co-
untry o txa-txa- txa, entre d’altres.
Realment, una veritable amalgama
d’estils que, tots junts, conformen
el que és actualment la formació
Strombers i que farà     fruir tots els
assistents. Al llarg de la seva his-
tòria han tret cinc treballs, el dar-
rer dels quals l’any passat, ano-
menat Jrujenjúnjel.El grup Sépti-
mo A també actuarà a la plaça Sant
Domènec per oferir el seu reper-
tori musical a tots els qui decidei-
xen acostar-se als concerts i gau-
dir de les seves cançons. Strombers
i Séptimo A són una bona combi-
nació per a la nit de dissabte.  

▶Diumenge, a les 23 h. Serà l’ho-
ra de grups joves de rock de la Ca-
talunya Central. Clepton, Sòdia i
Oques Grasses es repartiran l’es-
cenari de la plaça de Sant Domè-
nec. Clepton és una formació
manresana que combina músics
diferents amb influències diverses
i que té com a principal objectiu
seguir la línia del rock independent
tot buscant noves formes de qua-
litat musical.

Per la seva banda, els osonencs
Oques Grasses continuen fent el
seu camí musical i aquesta vega-
da s'aturen a Manresa. La seva
música, basada bàsicament en el
reggae, s'amplia fins a provar com-
binacions amb el pop, la rumba, el
folk mediterrani i un cert mestis-
satge rocker. Així mateix,el grup Sò-
dia completarà el cartell i també
mostrarà el seu repertori musical
al llarg de la nit. 

MARC SANTANDREU | MANRESA 

La plaça Sant Domènec s’omple de
música electrònica, rock i reggae 

Durant les tres nits d’aquest cap de setmana, diverses formacions i discjòqueis mostraran els seus estils i les últimes
tendències musicals en un espai que es convertirà en l’epicentre nocturn de la Festa Major de Manresa d’enguany


El grup osonenc Oques Grasses portarà les cançons del seu repertori a la Festa Major de Manresa diumenge 

IMATGE PROMOCIONAL

DJ Maadraassoo en una sessió 

IMATGE PROMOCIONAL

La formació Strombers en una de les seves actuacions musicals
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