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Nit màgica sota la Prioral
Xavier Macaya, "Txapu" El Loco Tidiano, i Fito Luri acompanyat de Xavier Pié
actuen per Misericòrdia

Una imatge de l'actuació de Fito Luri i Xavier Pié | Reusdigital.cat

Finalment, la pluja va remetre a la tarda i això va permetre que els tres concerts previstos per
aquest dimecres, a la terrassa del restaurant Rosa dels Vents, a la plaça de les Peixeteries
velles, poguessin dur-se a terme. Es tractava de tres propostes musicals prou suggeridores i
presentades en un format de proximitat.
El cartell estava format per Xavier Macaya, Txapu El Loco Tidiano, a més de Fito Luri
acompanyat de Xavier Pié. Tots ells, un després de l'altre, pujarien a l'escenari per actuar uns
45 minuts. Mentrestant, el públic omplia totes les taules del restaurant per escoltar els músics i
degustar els àpats especialment preparats pel restaurador Jesús Rojo.
L'acte estava organitzat per Reusdigital.cat, LANOVA Ràdio de Reus i el restaurant Rosa dels
Vents. El músic reusenc Xavier Macaya va ser el primer a pujar al petit escenari. Macaya va
oferir temes propis i versions, la majoria instrumentals interpretats amb la guitarra i el violí, com
ara Antònia, dedicada a la seva mare, i He anat a veure la pluja.
El conegut músic també va oferir una original versió de Guantamera i va tancar l'actuació amb
Amor integral de Pere Tàpias. El seu bon carisma i el bon maneig dels instruments va fer que els
assistents connectessin fàcilment amb el seu repertori i es convertís en un bon aperitiu del què
vindria després.
El següent a actuar va ser Txapu El Loco Tidiano. El cantautor va presentar el seu projecte
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Silvilitzant, amb el qual fa un repàs de les cançons més destacades de Silvio Rodriguez o, millor
dit, de les seves preferides. Paral·lelament al seu propi treball musical, el masnoví ofereix aquest
tribut al cantautor cubà, fruit del gran afecte que li té.
Realment, en escoltar-lo et traslladava al món de la trova de Silvio, al real. Al públic li va agradar
molt sentir cançons com ara Te doy una canción, Ojalá, Pequeña serenata diurna o La maza en
un espai com aquell. El Loco Tidiano també va interpretar Me va la vida en ello, el tema que el
cubà dedica a Luis Eduardo Aute.
El programa el van tancar Fito Luri i el saxofonista Xavier Pié. Els dos van captivar ràpidament el
públic amb la seva gran habilitat i experiència a l'escenari. Fito Luri va fer una bona tria de
cançons seves, molt adequades per a l'ocasió, com ara Sant Pere a Casiopea, Però que bonica o
Copes de vi.
Algunes d'elles les va dedicar a alguns dels presents. Són els avantatges dels concerts de
proximitat o de petit format. L'acompanyament al saxo del tarragoní Xavier Pié va ser la cirereta
del pastís en una nit màgica sota la Prioral.
Mireu la galeria d'imatges del concert:
[flaix]1376[/flaix]
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