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Foto promocional del grup de Sant Feliu de Llobregat, que aquesta nit té previst actuar a Sort.

CYBEE

R. BANYERES
❘ RIBERA DE CARDÓS ❘ El grup de Sant
Feliu de Llobregat CyBee tenia
previst iniciar ahir a l’envelat
del càmping La Borda del Pu-
bill de Ribera de Cardós, al Pa-
llars Sobirà, una original gira en
acústic que fins al pròxim 25
d’agost el portarà a una plaça
diferent de Catalunya pràctica-
ment cada dia.Avui serà el torn
de Sort, on està programat que
actuïn a les 19.30 h a la plaça
Major. Després, la formació ac-
tuarà en diferents espais de po-
blacions de la resta de Catalu-
nya.

Els concerts serviran per pre-
sentar els temes de la seua ma-
queta Tot aquest temps i avan-
çar algunes de les cançons del
seu pròxim àlbum, que preve-
uen publicar durant el mes d’oc-
tubre i que van gravar el passat
mes de juliol a Barcelona, sota
la producció de Manu Guix i Ro-
ger Rodés.Tampoc hi faltaran
versions d’alguns dels artistes
més rellevants del panorama
musical internacional i català.
El grup ja va protagonitzar
aquest tipus de gira l’any pas-
sat, que van anomenar Cybee
Tour, amb un resultat que un
dels seus portaveus qualifica-
va a SEGRE de “molt favorable
i amb una molt bona resposta
del públic”. En total, llavors van
visitar 18 poblacions, on van
sorprendre el públic amb aques-
ta iniciativa.

La gira d’aquest any l’han ba-
tejat com a CyBee Twour. Cy-

Gira de places amb inici pallarès
El grup barceloní CyBee obre a Ribera de Cardós un circuit que el portarà gairebé
cada dia a un espai públic català || Avui actua a Sort i acaba la ruta el 25

MÚSICA CONCERTS

bee està integrat per Jordi Vi-
laseca (bateria), Marc Colomer
(guitarra),Aleix Martí (veu i so-
ta) i Nil Moliner (veu i guitar-
ra).

Encara que es tracta d’una ini-
ciativa poc habitual a Catalunya
i fins i tot a la resta d’Espanya,
no ho és tant en altres països
d’Europa, on els grups novells
ofereixen periòdicament actu-
acions al carrer per donar-se a
conèixer i organitzen rutes mu-
sicals per diferents ciutats.

■ CyBee és un grup de qua-
tre amics de Sant Feliu de
Llobregat que, després d’una
primera etapa de versions i
un parell de maquetes en què
cantaven en castellà i anglès,
va publicar l’any passat el seu
primer treball en català, Tot
aquest temps, una maqueta

amb un so més americà. Du-
rant l’últim any han protago-
nitzat més de quaranta con-
certs.

Les seues versions han
aconseguit un notable èxit i
un prova d’això és que al ca-
nalYouTube, alguna ha supe-
rat les 16.000 visites.

Quatreamicsquehanpassatde
les versionsa crear temespropis

Teatre ‘emocional’
a la Val d’Aran
❘ VIELHA ❘ L’hotel Iori deVielha
acull del 21 al 25 d’agost les
primeres Jornades de Teatre
de Consciència i Educació
Emocional a la Val d’Aran.
Els participants, procedents
de tot Espanya, dedicaran cinc
dies a l’autoconeixement i a
la intel·ligència emocional.

Films d’animació al
Festival de Sitges
❘ SITGES ❘ La 46a edició del Sit-
ges Festival Internacional de
Cinema Fantàstic de Catalu-
nya 2013, de l’11 al 20 d’oc-
tubre, estarà protagonitzada
per una “selecta” llista de
films d’animació, entre els
quals Space Pirate Captain
Harlock, de Shinji Arakami,
una versió del famós manga
de Leiji Matsumoto que bar-
reja les més modernes tècni-
ques d’animació amb el 3D.

Blaumut porta ‘El
turista’ a Camprodon
❘ CAMPRODON ❘ La banda cerve-
rina Blaumut serà l’encarre-
gada d’obrir demà el XIV Fes-
tival de Música de laVall de
Camprodon amb un concert
a Vilallonga de Ter, en què
presentarà el seu exitós disc
debut, El turista.

Mor una de les últimes
muses deHitchcock
❘ LOS ANGELES ❘ L’actriu nord-
americana Karen Black, que
va participar en pel·lícules
com La Trama d’Alfred Hit-
chcock i Nashville de Robert
Altman, va morir ahir a Los
Angeles als 74 anys a causa
d’un càncer de bufeta.

Cultura

Obren la tomba de la
família de la Gioconda
per intentar identificar-la

ART FLORÈNCIA

❘FLORÈNCIA ❘ Els investigadors han
obert la tomba de la família de
Lisa Gherardini, més conegu-
da com la Gioconda, a l’esglé-
sia florentina de la Santissi-
ma Annunziata, on hi ha les
restes del seu marit, Francesco
di Bartolomeo del Giocondo,
i dels seus dos fills, amb l’ob-
jectiu de confirmar la seua
identitat mitjançant l’anàlisi de
l’ADN, segons va informar ahir
el diari Il Giornale de Florèn-
cia.

La investigació sobre les res-
tes de la Monna Lisa es va ini-
ciar fa dos anys, en el marc de
les excavacions realitzades a
l’antic convent de Santa Úrsu-
la.Ara, després de 300 anys,
els investigadors han obert la
cripta familiar dels Màrtirs.

Les restes dels seus familiars

han estat sotmesos a la prova
del carboni 14 per entreveure
el període històric al qual per-
tanyen i a un examen histolò-
gic per verificar l’edat dels cos-
sos. L’examen del carboni 14
podia explicar quin d’aquests

tres esquelets es remunta al se-
gle XVI, amb la finalitat de
comparar els seusADN amb el
de la Monna Lisa i certificar
d’aquesta manera la seua iden-
titat i el lloc on està enterrada.

ADN FAMILIAR

Han fet proves del carboni
14 a les restes del que
hauria sigut el seu marit,
així com dels seus dos fills

EFE

TitoVilanova, al FestivaldeCapRoig■ L’exentrenador del BarçaTitoVilanova va ser testimoni d’ex-
cepció del concert que va protagonitzar dijous el músic PabloAlborán, considerat artista revelació
espanyol, en el marc del cicle de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.Aquesta és la primera aparició
pública del tècnic des que va haver d’abandonar el club blaugrana després de patir una recaiguda
el juliol passat del càncer de paròtide del qual s’està tractant.

Rosendo Manrique
Resaltado


