Cultura | Reusdigital.cat | Actualitzat el 22/09/2021 a les 08:00

Fito Luri i Xavier Pié, El Loco
Tidiano i Xavier Macaya, en concert
per les Festes de Misericòrdia
A la terrassa del restaurant Rosa dels Vents, a les Peixateries Velles, aquest
vespre de dimecres

Detall del cartell del concert d'aquest dimecres | LANOVA Ràdio de Reus

Els mitjans de comunicació Reusdigital.cat i LANOVA Ràdio de Reus se sumen a les Festes de
la Mare de Déu de Misericòrdia d'enguany amb l'organització d'un concert. Els artistes que hi
intervindran, aquest vespre de dimecres (des de les 8) són Fito Luri i Xavier Pié, El Loco
Tidiano i Xavier Macaya. La cita serà a la terrassa del restaurant Rosa dels Vents, a la plaça de
les Peixateries Velles.
A causa de les restriccions per la pandèmia de la Covid-19, per assistir-hi l'aforament de les
taules serà limitat. Se'n pot reserva una tot adreçant-se al telèfon 977 345 437.
El programa de la vetllada
El primer en pujar a l'escenari serà Xavier Macaya, tot presentant Macaya & Desconcert.
Músic reusenc amb més de 30 anys de trajectòria, ha estat sempre vinculat principalment a la
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m?sica popular, tradicional i folk. També ha participat en projectes de jazz. Ha estat membre de
grups com Cafè París, Tradivàrius, o Olsmactei. A més, ha tocat amb m?sics il.lustres com Llu?s
Llach, Javier Bergia, Els Pets, Santi Arisa, o Toni Xuclà. Tamb? ha fet d'actor, en diverses
companyies. A l'actuació, tocarà versions de temes coneguts.
A posteriori serà el torn d'El Loco Tidiano, qui oferirà als assistents l'espectacle Silvilitzant: tribut a
Silvio Rodríguez. El músic d'El Masnou, conegut com Txapu, barreja en aquest projecte cançons
d'amor, lluita, i dilemes existencials, entre altres coses.
Finalment, Fito Luri interpretarà el directe Fito Luri a Cassiopea, una proposta entranyable,
sincera, pensada per arribar al públic de manera propera, amb una posada en escena simple en
què se'l veu acompanyat de totes les seves guitarres. És una aposta a cor obert, on busca la
comunió dels assistents cançó rere cançó, tot comentant-ne la lletra i la composició. A l'escenari serà
amb Xavier Pié.
L'organització del concert vol agrair la col·laboració i la complicitat dels artistes convidats, així com
del restaurant Rosa dels Vents, i vol agrair igualment el suport de l'Ajuntament de Reus.
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Cartell del concert Foto: LANOVA Ràdio de Reus
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