
Andreu Valor, Nèstor 
Mont, Ivette Nadal i Quim Vila 
són els quatre noms del cartell 
de l’Ateveu 2011. La Mostra de 
Cançó d’Autor de Desperta! 
arriba puntualment a la plaça 
de l’Assumpció aquest primer 
cap de setmana de setembre i 
ho fa buscant la qualitat per 
sobre dels noms reconeguts 
en la programació central i 
donant un espai a les noves 
veus o a les propostes no pro-
fessionals en la secció Ateveu 
a banda.

Si en les edicions anteri-
ors per la Mostra han passat 
gent com Jaume Arnell, Cesk 
Freixas, Quicu Pi de la Serra, 
Feliu Ventura o Pere Tàpias, 
gent coneguda per cridar 
l’atenció, després de quatre 
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anys, Desperta! pensa que ara 
la proposta ja és prou consoli-
dada i fa una aposta per la 
qualitat més que pel nom, 
amb músic potser menys 
coneguts però que fan 
música molt bona, apunta-
va Rosa Jornet, que assenyala 
una segona característica, la 
presència de cantautors del 
País Valencià, en resposta, 
deia Josep M. Domènech, a 
la situació especialment 
difícil que viu la llengua 
en aquell territori.

La jornada d’avui, doncs, 
l’obrirà el primer valencià, 
Andreu Valor. En les nostres 
mans és el primer disc de Va-
lor, un treball que recull les 
influències del blues, el folk 
o el pop, amb unes lletres que 
ref lexionen sobre diversos 
temes socials, ha dit l’autor. 
Després actuarà Ivette Nadal. 
Feia tres anys que Ateveu 
anava darrere la cantautora 
i, bàsicament, poetessa, 
per això la seva proposta 
és de les més adequades 

en una mostra de cançó 
d’autor, comenta Josep M. 
Domènech. L’any 2008 Ivette 
Nadal s’autoeditava Guerres 
dolcíssimes, treball que com-
plementa amb les poesies del 
llibre Camí privat, escrites si-
multàniament a les cançons. 
El seu segon disc, A l’esquena 
d’un elefant, consolida aquest 
treball aparentment senzill 
de conjugar la rellevància de 
les lletres amb la música que 
les aixopluga.

Amor de terra és el tercer 
treball de Nèstor Mont, que 
s’inscriu en la música d’arrel 
tradicional, amb temes que 
parlen de la pròpia cultura, 
de la terra, del país. Guitar-
rista de la rondalla de Pepe 
Botifarra, Nèstor Mont ha col-
laborat, entre d’altres, amb 
grups com Aljub, Carles Dè-
nia o Quico el Celio, el Noi i el 
Mut de Ferreries. Finalment, 
tancarà la cinquena Ateveu 
Quim Vila, músic i showman, 
conegut per les seves aparici-
ons televisives que presentarà 

l’espectacle Quina puta merda 
tot... L’espectacle que repassa 
amb to àcid problemes, preo-
cupacions i usos de la societat 
catalana, amb cançons amb 
lletres igualment crítiques. 

L’altra novetat d’aquesta 
edició és l’Ateveu a banda, 
un espai que Desperta! ofe-
reix als músics joves o no 
professionals de la comarca. 
Hi actuaran quatre formaci-
ons: Feim, amb una proposta 
de rock casteller; Àurea Vidal, 
amb un repertori de cançons 
pròpies i versions; Casua’ls, 
també amb versions de can-
çó d’autor i Les Nines Russes, 
formació que ja es va presen-
tar a l’Aclústics amb un pop 
intimista i que ara agraeixen 
l’oportunitat d’ensenyar 
el que treballem i també 
tenir l’opció de fer-ho en 
català, que és la nostra 
llengua, resumia l’Ares, de 
Les Nines Russes.

Els concerts d’Ateveu 
començaran a dos quarts 
d’onze de la nit; a dos quarts 

de set de demà dissabte en el 
cas de l’Ateveu a banda, amb 
l’entrada de franc. La Mostra 
es finança a través de la barra 
–amb servei d’entrepans avui 

divendres i botifarres amb 
llesques demà dissabte– i, 
gràcies a diversos patrocina-
dors que aquest any se sumen 
al projecte.


