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Arriba la 2a edició del Posidònia Fest
amb Marina Rosell, Roger Mas i
Magalí Sare
El festival del Maresme se celebrarà de l'1 al 3 de setembre

Marina Rossell | Juan Miguel Morales

L'any passat, al Port de Mataró, va néixer el Posidònia Fest, un nou cicle que va comptar amb les
actuacions de Maria del Mar Bonet, Pau Vallvé i Lia Sampai, entre altres. Aquesta setmana,
del dijous 1 al dissabte 3 de setembre, se'n celebrarà la segona edició amb nou concerts, entre els
quals hi haurà els de Marina Rossell, Roger Mas i Magalí Sare.

Nou artistes i bandes pujaran a l'escenari de luxe del Port de Mataró. El festival l'inaugurarà el duet
de folk Caamaño & Ameixeiras (1/09 a les 19 h), que presentarà el primer disc, Aire! (Segell
Microscopi, 2021) i el cantautor solsoní Roger Mas (1/09 a les 21:30 h), que hi repassarà temes
emblemàtics dels seus 25 anys de trajectòria musical, així com Totes les flors (Satélite K, 2021).
El Posidònia Fest continuarà el divendres amb el duet de Manresa Jo Jet i Maria Ribot (2/09 a les
19 h) que interpretarà des de Viatges i flors (autoeditat, 2014) fins a sant llorenç (U98 Music, 2020) i
la cantant penedesenca Marina Rossell (2/09 a les 21:30 h), presentant el seu 25è disc, 300 crits
(Satélite K, 2021).
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La cita acabarà dissabte amb l'actuació de la cantautora barcelonina Magalí Sare (3/09 a les 19 h),
amb el seu quart disc Esponja (Segell Microscopi, 2022), i Miquel Gil -exmembre d'Al Tall- (3/09
a les 21:30 h), que farà l'espectacle 20 anys d'Orgànic -el disc que va publicar el 2001- i cantarà
algunes de les cançons més conegudes de la seva trajectòria.

Apostant per la música del Maresme, tots tres dies, a les 20 h, hi haurà concerts d'artistes localts:
el duet Golden Embers (1/09), amb el seu EP acabat de néixer, Origen (autoeditat, 2022);
Diode (2/09), qui presentarà el primer disc Ethymos (autoeditat, 2022) i la banda Mama Calypso i
Els Xavals Tropicals (3/09), que vindrà amb un xou per deixar tothom amb la boca oberta.
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