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Quan Joe Cocker va actuar a Falset
Dilluns fa 30 anys del seu concert al camp municipal d'esports de la capital del
Priorat

Detall del cartell del concert de Joe Cocker a Falset | Cedida

Aquest dilluns, dia 2 d'agost, farà 30 anys que el cantant britànic Joe Cocker (1944-2014) va
actuar a Falset. Ho va fer al camp municipal d'esports, davant d'entre 7.000 i 8.000 persones, i
amb la banda Steve and the hooligans com a teloners. L'intèrpret anglès va presentar, a la
capital del Priorat, un àlbum editat el 1990 (Joe Cocker live) que comptava amb temes enregistrats
en directe als Estats Units i un parell de cançons d'estudi.
Astúries, el Priorat i la Provença
En el marc de la iniciativa Estius al Priorat, doncs, Joe Cocker va pujar a l'escenari per cantar
èxits dels 80 (com ara You can leave your hat on, de la banda sonora de Nueve semanas y
media) i de sempre. La gira que el va dur a la comarca l'havia fet parar, un parell de dies abans,
a Astúries, i més endavant la va continuar a Alacant i a Arle, a la Provença.
Com a curiositat, cal apuntar que l'entrada per veure un mite com Cocker a Falset costava 2.000
pessetes. El cert és que no tots els dies el públic prioratí (i el del territori) estaven acostumats a
poder gaudir d'un concert com aquell. De fet, la banda Llunàtics, de Marçà, va immortalitzar la
vetllada a partir d'un tema de Pa torrat, Lo forat del Priorat, per incloure-la al disc Qui la ballarà!!!
(1997).

https://www.reusdigital.cat/noticia/86317/quan-joe-cocker-va-actuar-falset
Pagina 1 de 3

Temps després, els fanàtics del rock van somiar amb la possibilitat que els Rolling Stones
també fessin cap al Priorat. Un promotor va assegurar que tenia lligada la contractació de Jagger i
companyia, però el cert és que tot plegat es va esvair. L'empresa de management del grup i el
consitori el van desmentir.

Una entrada del concert de Joe Cocker a Falset Foto: Cedida
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El cartell del concert Foto: Cedida
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