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Enguany Viu Manlleu deixa de ser un altre  cicle 
d’activitats culturals del panorama català, per a 
convertir-se en una recepta, una recepta d’alegria.

Després de més d’un any i mig immersos en una 
pandèmia que ens ha limitat part de les nostres 
llibertats individuals, l’Ajuntament de Manlleu 
transforma el cicle Viu MANLLEU en un actiu social 
que pretén ajudar als ciutadans i a les ciutadanes 
a sentir-se millor també emocionalment. 

Un conjunt d’activitats culturals, dirigides a tots 
els públics, que ens faran somriure, ballar, cantar, 
gaudir, emocionar-nos, fascinar-nos i sociabilitzar 
de nou.

Un conjunt d’activitats culturals que promouran 
que segreguem de nou les endorfines que tant 
necessàries són per sentir-nos bé.
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CONCERT
MAGALÍ SARE
+SEBASTIÀ GRIS
21 H
JARDINS DE CAN PUGET

Magalí Sare & Sebastià Gris ens presenten el seu nou 
disc titulat “A boy and a girl” de la mà del productor 
David Soler i Santi Careta.

Considerat un dels millors discos de World Music per 
la World Music Charts Europe. Després del primer disc 
en solitari “Cançons d’amor i dimonis”, Magalí Sare 
comença una nova etapa en què aposta per l’experi-
mentació i la creació d’una unió entre la música clàssi-
ca i la moderna, mons que sempre han estat presents 
durant la seva trajectòria. D’aquí neix aquesta propos-
ta formada per un conjunt de cançons d’orígens tan 
diferents com el folklore mallorquí i la música clàssica 
de cambra, totes elles abraçades pels diferents paisat-
ges que crea l’electrònica.

Magalí Sare ha estat la veu de l’anunci d’estiu 2020 
d’Estrella Damm, compromís i en els seus inicis, es 
va donar a conèixer al gran públic com a soprano del 
Quartet Mèlt, guanyador del concurs musical Oh Hap-
py Day de TV3 l’any 2015. Ha estat la veu del disc ES-
TÓMAC de la pianista i compositora Clara Peya i té un 
duet amb el contrabaixista Manel Fortià.
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PEYU
L’HOME ORQUESTRA
22 H
PLAÇA FRA BERNADÍ

A L’homeorquestra en Peyu fa un recull dels seus mil-
lors textos i els posa en escena amb el fil conductor de 
la mateixa Festa Major. 

L’objectiu de l’espectacle és que la gent que no pu-
gui anar a tots els actes de la festa, amb una horeta 
vegi una mica de tot. Evidentment tot plegat només és 
una excusa perquè finalment pugui dur a terme la iro-
nia i l’humor a què ens té acostumats. Les posades en 
escena complexes dels seus espectacles més teatrals 
s’obliden per donar pas a un estil molt més directe i 
apropiat pels espais pels quals s’ha concebut l’espec-
tacle. Hi ha qui és més fan d’aquest tipus de format, 
perquè la nuesa en si del xou dóna espai a la improvi-
sació amb el públic i és on finalment es pot veure en 
Peyu en estat pur.
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CONCERT VERMUT
INTANA
12 H
EMBARCADOR DEL TER

Després de la presentació del seu segon disc “A plan 
for us” (Satélite K, 2019), Intana ens apropa de nou a 
la seva pròpia foscor lluminosa. Amb paraules tendres 
i crues i amb un pop càlid i contagiós, de la vulnera-
bilitat es construeix un lloc idíl·lic, on la llum cada cop 
pesa més. 

L’any 2020 van estrenar alguns singles com “Per ningú”, 
que és dolçor melancòlica, innocència conscient. Ens 
invita a tancar els ulls, a parar el temps i flotar, a pro-
tegir-nos en una mirada. I potser així, per un moment, 
poder creure que tot va bé. 

Intana es van donar a conèixer amb un primer disc de 
pop acústic i íntim editat a finals de 2017. El seu segon 
àlbum va arribar després d’haver tocat a escenaris de-
stacats com els del Vida Festival, el Primavera Sound, 
el Mercat de la Música Viva de Vic, l’Aphonica, el Mini-
pop, el Tingladu o els Petits Camaleons i amb el tan-
cament de gira al Petit Palau de la Música dins la pro-
gramació de Músiques Sensibles.
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ESPECTACLE FAMILIAR
CIA PLANETA TRAMPOLÍ
“BACK 2 CLASSICS”
19 H
PRAT DEL ROCÒDROM

Back2Classics, un espectacle de llit elàstic fresc, proper 
i íntim per a tota la família on el circ més clàssic es fu-
siona amb cultures urbanes a través del ball, la música 
i l’art del Turntablism (scratch amb vinils). Una propos-
ta on el llit elàstic pren vida pròpia entre les bogeries 
i acrobàcies del seu protagonista. Un viatge al passat 
que més ens enamora, ple d’humor, poesia ,innocèn-
cia, ritme i caramboles que canviaran el concepte que 
tenim del llit elàstic.
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CONCERT VERMUT
KAMANKOLA
12 H
EMBARCADOR DEL TER

A principis de l’any 1999 en el seu barri del Turó va 
començar una ona de rap cubà i així va néixer Sentèn-
cia, el primer grup del qual va formar part. En desinte-
grar-se l’agrupació va continuar escrivint cançons i es 
va incorporar a l’orquestra Kfé Havà, que també es va 
desfer.

Després va començar a treballar amb Oliva sense 
Hueso com a utiller i al costat de la seva directora Miri-
ela Moreno va cantar en molts escenaris cubans. Amb 
Yibrán Rivero i Vicente Alejandro (ara grup DcoraSon) 
va començar a gravar el seu primer disc Muses D’un 
sol ús, que va estar nominat en el Programa de Tele-
visió Entenimentada Viva, al Cubademo i amb la cançó 
amb la cançó Víctima i culpable va guanyar el premi 
de millor tema Spoken Word en el festival de rap Pu-
nys A dalt. Ja a la plataforma musical, va decidir crear 
el seu propi projecte: Kamankola. 

Les seves cançons, fortes i directes, surten a la vida cul-
tural cubana com a cròniques urgents i desesperades 
des d’una mescla original de trova, rap, rumba i rock 
and roll, com a contribució a la cerca de la pau interior 
i de l’amor.
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ESPECTACLE FAMILIAR
CIA CIRC VERMUT 
“ABSURD”
19 H
PRAT DEL ROCODRÒM

Dos personatges, una pista de circ, bicis, crispetes, 
vestuaris, patins, escombres...,Espectacle de circ amb 
molt d’humor. 

Circ esbojarrat i humor absurd, pensat i elaborat per-
què gaudeixin tant els petits com els grans.
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ESPECTACLE FLOTADOS
CRISTINA CALLEJO 
I DAVID MORENO
22: 30 H
PLAÇA FRA BERNADÍ

Dos personatges, cadascun d’ells viuen en el seu pro-
pi món personal i íntim, creant màgia i il·lusió en ca-
dascun dels seus moviments i accions. Dos mons que 
sense saber-ho s alimenten l’un de l’altre, creixen i es 
transformen per una força que va més enllà de cadas-
cun d’ells, sense saber d’on ve ni a on va... Com ca-
dascú de nosaltres influïm i transformem les vides dels 
altres sense saber-ho? El caos donarà lloc a la trobada, 
una trobada entre els nostres personatges que farà 
que els seus mons interiors creixin, una oda a l’amor, 
a el que és bell de la vida, a la trobada entre persones 
on la música serà el fil conductor que transformi un 
món irreal, somiat, en un món on tot és possible i els 
somnis esdevenen realitat. M’acompanyes a crear el 
nostre univers? Un univers vaixell, un univers lluna, un 
univers piano... Parem el món per un instant! Trans-
formem l’espai urbà en un lloc per somiar, en un Univ-
ers únic on la música, la dansa i el circ il·luminin els ulls 
de qui ens mira.
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CONCERT VERMUT
REMEI 
DE CA LA FRESCA
12 H
EMBARCADOR DEL TER

Remei de Ca la Fresca és un grup del Montseny amb 
epicentre a Arbúcies que va néixer el 2020, presentant 
una proposta de bruixeria i rock visceral que festeja 
amb el folklore i l’electrònica de poble a baixa fidelitat. 
El grup va ser finalista del concurs Sona9, organitzat 
per Enderrock, que els va descriure com una “banda 
arbucienca que presenta remeis de poesia irreverent 
i dancehall futurista amb melodies generoses i temes 
sincers”.
Les vuit pistes del disc homònim Remei de Ca la Fresca 
(The Indian Runners, 2021) han estat editades pel segell 
barceloní com a part del premi Erra Forta, organitzat 
dins del concurs Desconnecta de bandes emergents 
conjuntament amb Lluïsos de Gràcia. Aquest premi 
reconeix la millor banda amb
presència femenina del certamen i busca reivindicar 
la igualtat de gènere en l’escena musical independent 
del nostre país. 

El grup, liderat per Xantal Rodríguez i Artur Piera, for-
ma part d’una nova fornada de músics del Montseny, 
un territori especialment ric en la producció de música 
independent a Catalunya i bressol de grups de llarga 
trajectòria com Joan Colomo o Esperit! El grup el com-
pleten Martina Vayreda, Iago Rueda i Víctor Inskipp, 
que comparteixen instruments com a bons germans.
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ESPECTACLE FAMILIAR
PENTINA EL GAT 
“EUPHORIA”
19 H
PRAT DEL ROCÒDROMÍ

El concert familiar més enèrgic, sensible i divertit ha 
arribat a la vostra ciutat. Després de 22 anys, més de 
2000 actuacions i 20 espectacles estrenats sabem del 
que parlem.

Només mantindrem la distància física, perquè la con-
nexió amb tothom serà recordada durant molt de 
temps. Música per tota la família, grans i petits, per-
què la cultura i la música ens curen.
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CONCERT MAZONI
21 H
JARDINS DE CAN PUGET

Jaume Pla -podríem dir Mazoni, però diem Jaume Pla- 
és un artista que es despulla una mica més a cada disc. 
Si “Carn, os i tot inclòs” (2017) era espartà en les formes, 
el nou disc, “Desig imbècil” (2019) aporta doble dosi 
de sinceritat, aquesta vegada a través de l’energia del 
rock. Actitud a raig i textos viscerals, sense domesticar, 
tot amb una bona dosi de mala llet.
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CONCERT 
LOS 2 BLOQUES
21 H
TEATRE CENTRE

El grup “Los 2 Bloques” està format per joves man-
lleuencs que fan música urbana: Darka, Soufyou i 
Yanis, són tres joves d’origen magrebí que fan música 
de denúncia social amb ritmes de rap, entre altres es-
tils musicals. També actuarà el jove Ikram que destaca 
per la seva veu + Tempus Fugit.

Són els últims guanyadors del concurs de VicSona i 
han actuat en diversos festivals de prestigi internacio-
nal com l’ “UrbanDistrictFestival”. 

Hits com “Bandoleros” ja acumulen més de 300.000 
visites al YouTube i milers d’streams a les plataformes 
digitals. A poc a poc es van fent lloc a l’escena del pan-
orama musical.
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CONCERT VERMUT
CAFÈ ALGER
12 H
EMBARCADOR DEL TER

El Cafè d’Alger és un projecte musical nascut a Bar-
celona de la trobada de tres músics amb molt bones 
trajectòries artístiques; Marc Serrats, amb la guitar-
ra rítmica que es defineix com la Barcelona aborigen 
amb influències que van des de la música afroameri-
cana, jamaicana i, per descomptat, catalana, des de la 
rumba fins a la música tradicional. Yacine Belahcéne 
Benet, a la dérbouka i veu. Ha marcat tota una gener-
ació per estar sobre els escenaris amb Cheb Balowski, 
actualment Yacine & The Oriental Groove i Rumbama-
zigha. Massinissa Aït-Ahmed, mandolina algeriana, 
bendir i cant és d’origen kabyl, viu a Barcelona des de 
fa més de deu anys i col·labora amb molts grups de 
Catalunya. 

L’espectacle Cafè d’Alger, proposa un repertori de la 
música chaâbi i les músiques del sud revisada i adap-
tada per la inspiració dels grans noms de la música 
popular algeriana com Dahmane el Harrachi, Sheikh 
el Hasnaoui, Amar Ezzahi ... etc., donant-li un so par-
ticular canten en català en francès en àrab i en amazic, 
on les veus de la polifonia es combinen perfectament 
amb el rocksteady rítmic creant un ambient festiu i 
convivial on.
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CONCERT FAMILIAR
PELAT I PELUT
19 H
PRAT DEL ROCÒDROM

Pelat i Pelut, són 9 músics de la plana de Vic i més en-
llà que en aquest 2020 han decidit gravar el disc de 
les seves vides. Disc on barreja des de la rumba fins a 
l’electrònica, amb una clara influència de grups com 
La Troba Kung Fú, Muchachito Bombo Infierno, entre 
d’altres. Després d’aquest 2020 tan fosc, vénen a po-
sar una mica de llum i a fer ballar la gent amb el seu 
directe potent, sincer i ple d’essència.






