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El XD Festival omple Manresa de
música
PROPOSTES- Â Ens espera un cap de setmana d'allÃ² mÃ©s mogut. El gruix de les propostes per
aquest divendres ens porten a dins i als voltants de la Sala Stroika, on el XD Festival
monopolitza bona part de les possibilitats d'oci per aquests dies.
Cap de setmana de festivals a casa nostra. Mentre que la capital catalana s'omple amb les
propostes indie del Primavera Sound, Manresa no es queda enrere i també s'aboca a la
música, en aquest cas gràcies al XD Festival organitzat per la sala Stroika. Demà dissabte, a
partir de dos quarts de vuit del vespre, els barcelonins Pirat's Sound Sistema obriran foc a
l'escenari XD, situat a l'exterior de la sala. Els seguiran, a les nou, la banda The Anti-Patiks
també en el mateix escenari. Les actuacions a aquest escenari les tancaran el grup de hip-hop
Los Chikos del Maíz, a partir de les onze. Els plats forts de la nit començaran a tres quarts de deu
amb l'actuació d'una dels grups de hardcore més reconeguts del panorama nacional, els Habeas
Corpus. En aquest cas, el concert serà a l'escenari Stroika, el que hi ha dins la sala. Aquest
mateix espai serà el que trepitjaran, a partir d'un quart d'una les bandes Narco i Reincidentes, dos
altes històrics del panorama musical nacional. El festival el tancarà, ja ben entrada la matinada, una
sessió de DJ Stroikov.
També dins l'àmbit musical, encara que en un estil completament oposat, arriba una altra de les
propostes del cap de setmana. Dissabte a la mitjanit, el cantant Enric G. Majoral actuarà al
cafè-teatre Voilà! versionant clàssics d'artistes com Bruce Springsteen, Thin Lizzy, Scorpions o Bon
Jovi.
A les antípodes d'aquestes dues propostes, s'hi situen les activitats organitzades pel Kursaal.
Dissabte a dos quarts d'onze del matí, a les dotze del migdia i a dos quarts de cinc de la tarda, la
sala petita del teatre acollirà una nova edició de l'espectacle \\\'El meu primer Kursaal\\\' , pensat
per apropar el món escènic als infants.
Finalment, la darrera proposta és el Dance Festival 2012 , un espectacle de dansa organitzat
per l'associació El nord de la dona i que gira entorn la música de les dècades de 1960 i 1970.
L'acte tindrà lloc dissabte, a les set de la tarda a la sala gran del Kursaal.
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