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Mala Vida fa vibrar el Silenci
La banda va interpretar i versionar cançons de diferents artistes i estils musicals

Mala Vida a l'escenari del Silenci. Foto: Silenci

	Mala Vida va actuar divendres a Silenci Manresa on va oferir un concert divertit i molt entretingut
on el públic assistent s'ho va passar d'allò més bé. La banda va interpretar i versionar cançons de
diferents artistes i estils musicals. Un dels principals atractius del concert va ser la interacció que
es va crear amb el públic qui a través del Twitter podia anar escollint les diferents cançons que
volien que la banda interpretés. Una interacció que ja havia arrancat dies abans on a través del
Facebook de Silenci Manresa la gent ja podria votar alguns dels temes que volien escoltar en
directe. Aquest concepte de concert a la carta va tenir una molt bona acceptació i va ser valorat de
manera molt positiva per tots els assistents.

	 

	Durant el concert es van poder sentir cançons de Joaquín Sabina, Celtas Cortos, M-Clan, Pereza o
Seguridad Social. Un ampli repertori de temes pop rock espanyol,  des dels anys 80 fins a
l'actualitat, que va fer que els assistents no paressin de cantar i ballar durant les gairebé dues
hores que va durar l'espectacle. El concert va ser d'entrada gratuïta per a tots els assistents.
D'aquesta manera, Silenci Manresa conserva la seva voluntat d'oferir música en directe amb
regularitat amb l'objectiu de deslliurar als assistents de pagar entrada pels concerts i facilitant així
l'accés a la cultura gratuïta.

	 

	Amb aquesta actuació s'amplia la llista de grups i artistes que han omplert la sala manresana en
els darrers mesos com Els Manel, Antònia Font, Mishima, Macaco, Els Pets, Vetusta Morla o
Antonio Orozco, qui va actuar-hi fa poc més d'un mes presentant la seva nova gira "Único".
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