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La Casa Azul i Roba Estesa 
s’estrenen al Canet Rock

Damm, el patrocinador principal 
del Canet Rock.  

Del cartell del 2019 ja es coneixi-
en tres noms, Zoo, Buhos i Doctor 
Prats, i ahir es van presentar la res-
ta de participants. N’hi ha que repe-
teixen, com Oques Grasses, Els Pets, 
Els Catarres, Itaca Band i l’incom-
bustible Miquel del Roig. Però tam-
bé d’altres que debutaran al Canet 
Rock, com Roba Estesa, l’ex Obrint 
Pas Xavi Sarrià amb El Cor de la Fe-
ra, l’osonenca Ju i la barcelonina 
Suu. Especialment significativa és 
la inclusió en cartell de Roba Este-
sa, el grup femení del Camp de Tar-
ragona. “Feia temps que la gent de-
manava una banda només de ties al 
Canet Rock”, va dir ahir Gemma Po-
lo, vocalista de Roba Estesa. En 
aquest sentit, el festival ha fet créi-
xer la presència femenina.  

10 edicions en dos segles 
L’edició 2019 del Canet Rock serà la 
sisena del segle XXI, però la desena 
si s’hi sumen les quatre dels anys 70. 
Per celebrar aquest peculiar aniver-
sari, el festival compta amb l’Elèc-
trica Dharma. “Vam tocar a les tres 
primeres edicions dels anys 70, i ara 
serà la tercera vegada en el nou fes-
tival”, recorda Joan Fortuny, que 
assegura que la Dharma preparen 
“un acte especial” per al concert a 
Canet, tot i que no vol avançar-ne 
més detalls, tret que sonaran can-
çons del disc nou. 

El festival mantindrà l’afora-
ment habitual, d’unes 23.000 
persones, i l’expectativa de la di-
rectora del Canet Rock, Gemma 
Recoder, és repetir l’assistència 
de l’any passat, quan les entrades 
es van exhaurir dos mesos abans. 
Les entrades, per cert, costen 35 
euros des d’avui, i les últimes 
3.000 es vendran a 40 euros. 
“Premiem la gent que ens fa con-
fiança”, diu Recoder, que també 
ha anunciat una novetat: l’edició 
d’un CD del festival que es podrà 
aconseguir amb l’ARA.e  

Guille Milkyway actuarà al Canet Rock 2019 al 
capdavant de La Casa Azul. ARXIU

El festival també inclourà concerts de 
l’Elèctrica Dharma, Els Pets i La Pegatina

MÚSICA

Les tres ànimes del Canet Rock tor-
nen a confluir en la sisena edició del 
festival, que se celebrarà el dissabte 
6 de juliol a Canet de Mar. Hi actu-
aran històrics de la primera època 
de l’esdeveniment, com l’Elèctrica 
Dharma, que hi arribaran amb el 
disc Flamarada –la gira de presen-
tació del qual començarà a l’abril a 
l’Strenes de Girona–; representants 
de la generació del rock català com 
Els Pets, en plena gira de Som, i una 
àmplia selecció de les bandes relaci-
onades amb el so mestís i festiu com 
La Pegatina (qui sap si amb Miki 
com a convidat per cantar La ven-
da), Oques Grasses, Buhos, Itaca 
Band i Doctor Prats; aquests últims 
seran els encarregats d’acompanyar 
la sortida del sol en un any en què 
Txarango no seran al festival. 

A banda d’aquesta línia artística 
característica del Canet Rock, tam-
bé hi ha aparents sortides de guió 
com el pop electrònic de La Casa 
Azul, el grup de Guille Milkyway, 
que debutarà en el festival. “Estem 
sorpresos, molt feliços i emocio-
nats. És un d’aquells festivals que 
penses que no hi tocaràs mai, i ens 
fa molt il·lusió ser-hi”, va dir ahir 
Guille Milkyway a la festa de pre-
sentació del festival que es va cele-
brar a l’Antiga Fàbrica Estrella 

BARCELONA
XAVIER CERVANTES

Toldrà per tancar l’Any del Patrimoni Cultural

poques vegades que es cantarà amb 
veu d’home, com volia Toldrà”, diu 
Ros-Marbà. De fet, tal com explica 
Alegret, ha sigut la filla de Toldrà la 
que ha volgut que sigui ell qui la can-
ti al concert de divendres.  

El programa de L’Auditori in-
clourà peces de Toldrà com La filla 
del marxant, La maledicció del com-
te Arnau i Empúries, però també 
obres de compositors de “l’univers 
Toldrà”, amics i companys com Jo-
aquim Serra, Ricard Lamote de 
Grignon i Juli Garreta. I tot i que no 

va estar directament vinculat a 
Toldrà, el concert s’obrirà amb la 
Fanfàrria, de Joan Guinjoan, que 
va ser la primera peça que es va 
tocar a L’Auditori. D’aquesta ma-
nera s’homenatjarà Guinjoan, 
mort l’1 de gener, i el vintè aniver-
sari de L’Auditori.  

Un dels objectius dels concert 
és reivindicar el patrimoni sim-
fònic català. Al cap i a la fi, “l’eclo-
sió important del simfonisme a 
Catalunya és amb Toldrà”, asse-
gura Joaquim Garrigosa, fins fa 
unes setmanes director de L’Au-
ditori. El calendari ha fet que tot 
plegat coincideixi amb el 75è ani-
versari de la fundació per part de 
Toldrà de l’Orquestra Municipal 
de Barcelona, que malgrat la pre-
carietat de la postguerra recollia 
l’esperit de la l’Orquestra Pau 
Casals i que a la llarga es va aca-
bar constituint com a OBC. És a 
dir, Toldrà és la baula que va ga-
rantir la continuïtat per a la mú-
sica simfònica del país. Tanma-
teix, i com recorda Salvador Mas, 
encara és hora que el seu llegat 
patrimonial estigui ben conser-
vat i posat en valor com a tal.e 

El director 
Antoni Ros-
Marbà en una 
imatge d’arxiu. 
FRANCESC MELCION 

 

 

Eduard Toldrà (1895-1962), músic 
total i figura imprescindible del 
simfonisme català, serà homenatjat 
en el concert de cloenda de l’Any del 
Patrimoni Cultural, que se celebra-
rà divendres a L’Auditori de Barce-
lona a partir de les 20 h. En el con-
cert s’hi han implicat l’Orquestra 
Simfònica de Barcelona i Nacional 
de Catalunya (OBC) i cinc directors: 
Antoni Ros-Marbà, Edmon Colo-
mer, Josep Pons, Salvador Brotons 
i Salvador Mas.  

“La figura del mestre Toldrà la 
tinc a l’ADN”, recorda Ros-Marbà, 
que va conèixer el músic de Vilano-
va i la Geltrú. Per això, i en tant que 
“degà” dels directors catalans i com-
positor d’Homenatge a Toldrà, Ros-
Marbà dirigirà tota la segona part 
del concert, que inclourà el cicle de 
cançons La rosa als llavis, que Tol-
drà va compondre a partir de poe-
mes de Joan Salvat-Papasseit. La 
rosa als llavis, que va popularitzar 
Conxita Badia, serà cantada pel te-
nor David Alegret. “Serà una de les 
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El Viñas 2019 
acaba amb una 
collita digna de 

seguiment

La  guanyadora, la russa Aigul 
Kishmatullina. LICEU

Cloenda 
El grup  
Doctor Prats 
acompanyarà 
la sortida del 
sol al festival

Crítica

Concert final del concurs Tenor Viñas. 
GRAN TEATRE DEL LICEU, 27 DE GENER 

E
l temps és el millor ba-
rem per avaluar el nivell 
d’una edició concreta 
d’un concurs, ja que el 
pas dels anys permet 

comprovar la carrera desenvolupa-
da pels principals guardonats. La 
collita 2019 del Concurs Internaci-
onal de Cant Tenor Viñas ofereix 
prou noms dignes de seguiment en 
un palmarès que, pel que es va po-
der escoltar en el concert final, no 
dona gaires motius de dissenti-
ment amb el jurat. L’única excep-
ció seria el sisè premi, el contrate-
nor coreà Siman Chung, amb una 
calidesa expressiva superior a la 
d’altres finalistes, en especial a qui 
va quedar situada immediatament 
per sobre, la mezzosoprano ucraï-
nesa Valentyna Pluzhnikova, de 
dicció confusa i força més verda en 
termes estilístics.  

La part alta del palmarès va estar 
ben repartida entre tenors i sopra-
nos. Més convincent com a una ele-
gíaca Amina que com a una tímida 
Susanna, la nord-americana Liv 
Redpath, segon premi, no tenia la 
insolència en el sobreagut ni la con-
sistència en l’instrument que va 
mostrar la russa Aigul Kishmatulli-
na, primer premi ex aequo (la piro-
tècnia de la Reina de la Nit va ser ful-
gurant). Per la seva banda, el tercer 
premi, el xinès Long Long, de cant 
aplicat, no tenia l’apassionament de 
tenor de l’altre primer premi, el pe-
ruà Iván Ayón. El baríton eslovè Ja-
ka Mihelac, quart premi, va estar 
comprensiblement més desimbolt 
que a Figaro, mentre que un altre 
baríton, el nord-americà Jacob 
Sharfman va obrir el concert de for-
ma exquisida amb un fragment de 
Paulus de Mendelssohn. La veu més 
curiosa va ser la del tenor espanyol 
Juan de Dios Mateos, d’emissió 
molt alta i color ben lleuger que el 
predestina per ara més a Rossini 
que a Donizetti.e  
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