Més de 300 persones omplen l'Interludi per sentir
Joana Serrat i Anna Roig i l'ombre de ton chien.
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La segona nit del festival Interludi va omplir ahir el castell de Calonge per a un doble concert amb
Joana Serrat i Anna Roig i l'ombre de ton chien. La cantant osonenca i la formació del Penedès
van actuar davant de més de 300 persones al pati d'armes del castell calongí.
La vigatana Joana Serrat, una de les veus emergents de l'escena catalana, va aparèixer a l'escenari
de Calonge per a presentar la versió en acústic del seu darrer treball ?Dear Great Canyon? i
recuperar algun tema antic, com ?Princesa de colors?, que va ser molt aplaudit pel públic
baixempordanès. Serrat, que va actuar durant prop de 40 minuts i va causar molt bona impressió
entre els assistents, fins i tot va dedicar un tema als Mossos d'Esquadra que, segons va explicar, no
l'havien multat després de cometre una ?greu infracció? intentant arribar a Calonge. En el tram
final, la cantant va oferir ?en primícia? una de les noves cançons del disc que enregistrarà aviat.
Acabat el concert de Serrat va ser el torn d'Anna Roig i l'ombre de ton chien, que van començar
amb ?Je t'aime? per, tot seguit, interpretar ?Un pas i neu i un pas?, del seu últim àlbum. Després, la
banda va recordar els seus inicis, quan versionaven cançons en francès i es deien simplement
L'Ombre de ton chien. Fent repàs dels deu anys de la seva trajectòria musical, Roig va explicar als
assistents que sovint s'ha amagat rere personatges que li permeten explicar històries sense ser ben
bé ella, com ?La senyora tímida? o ?La vedette del teu cap?.
?Petons entre camions?, ?Que be ser aquí? i ?Així és la vida? van anar encarant la recta final del
recital. ?L'últim petó? va tancar la primera part del concert del grup, que va tornar a l'escenari
reclamat pel públic. Pels bisos van reservar temes com ?Corro sota la pluja?, ?Bigoti vermell? o
?Comment te dire adieu?. Anna Roig i l'ombre de ton chien es van acomiadar del festival de
Calonge oferint un tast de vins del Penedès.
El festival Interludi continua dissabte vinent, 8 d'agost, amb les actuacions de Pau Vallvé, Mazoni
i Maika Makovski. Tancarà la programació d'aquest any la nit de les Postres de Músic. Serà el 15
d'agost amb una proposta gastronòmica i musical que unirà la cuina del xef Quim Casellas,
reconegut amb una estrella Michelin, i la música de la Interludi Band, una formació creada ex
professo amb Xavi Lloses, Nico Roig, Oriol Roca, David Soler i Maria Rodés.
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