CanetRock reuneix 20.000 persones en edició commemorativa del 40è ...

1 de 2

Regístrate gratis

Suscríbete

Lee La Vanguardia en

http://www.lavanguardia.com/cultura/20150705/54433732050/canetro...

Club Suscriptores LV

Iniciar sesión

Cultura
Martes, 21 de julio 2015

Cultura | 05/07/2015 - 15:56h

Barcelona, 5 jul. (EFE).- Unes 20.000 persones han assistit a la segona edició de la nova etapa del CanetRock, en què 18
grups del pop i el rock en català han ofert dotze hores de música fins a primera hora d'aquest matí, i en què s'ha commemorat
els 40 anys transcorreguts des del primer festival a Canet de Mar (Maresme).
El rock en català ha estat un dels grans protagonistes del festival, amb el retrobament d'algunes de les figures més importants
d'aquest moviment dels anys 90.
L'actuació de la Companyia Elèctrica Dharma al costat de Comediants ha servit per commemorar els 40 anys de CanetRock,
una efemèride que va culminar amb l'actuació de Josep Maria Mainat, que va oferir alguns temes mítics de La Trinca.
Un dels moments més esperats de la nit va ser l'actuació de l'anomenada "Banda Impossible" del rock en català, formada per
alguns dels seus membres més il·lustres, com Gerard Quintana, Lluís Gavaldà, Pemi Fortuny, Cris Juanico o Natxo Tarrés, que
han ofert diversos "hits" dels seus respectius grups que han fet vibrar el públic.
La nit ha seguit amb les actuacions festives dels Catarres, La Pegatina, Lax'n'Busto i Oques Grasses, i ha culminat amb un
concert del grup Txarango fins a la sortida del sol.
Altres artistes que han actuat en el CanetRock han estat Pablo and the Appelheads, Lausana, Bikimel, Projecte Mut, Joana
Serrat, Sanjosex -amb les col·laboracions de Bikimel, Carles Belda, Quico Pi de la Serra, Guillamino i Mazoni-, La Iaia, Joan
Dausà i Els Amics de les Arts, que han ofert un concert especial per commemorar els seus 10 anys..
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