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Els Jóvens s'acomiaden amb una
gira al País Valencià
L'últim concert del grup de l'Alacantí se celebrarà el 2 de novembre a Alcoi

Els Jóvens | María López

L'agost va arribar amb una mala notícia: Els Jóvens anunciaven el comiat
(http://www.enderrock.cat/noticia/19795/jovens/pleguen/veles) dels escenaris. "Teníem clar que
volíem presentar bé el disc, però ara és l'hora que, sense fer cap drama, cadascú pugui dedicarse a altres projectes", explicava un dels cantants, René Macone. El compte enrere des de
l'anunci ha anat confirmant noves dates de directe, les últimes del grup de Sant Vicent del
Raspeig.
Tal com informa la formació a través de les xarxes socials, la gira de l'adéu de la banda tindrà com
a destí final el municipi d'Alcoi, concretament el dia 2 de novembre. Fins arribar a celebrar el
darrer concert, però, als Jóvens encara els resten sis espectacles: el 22 de setembre a Meliana, el
4 d'octubre a Foios, el dia 8 a València i el 9 a Benicarló, el dissabte 12 a Catí i el 19 del mateix
mes a Picassent. Una ruta de folk pel País Valencià.

Ací teniu els últims concerts eixos dels que parlàvem al vídeo d'acomiadament ?????? La veritat
és que estem molt emocionats amb este calendari ? pic.twitter.com/Hn3hWAqx5d
(https://t.co/Hn3hWAqx5d)
? Els Jóvens (@elsjovens) September 16, 2019
(https://twitter.com/elsjovens/status/1173517015002308608?ref_src=twsrc%5Etfw)
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Amb poc més d'un any des del llançament de l'àlbum de debut homònim, Els Jóvens han acumulat
tants premis que gairebé no els caben a les mans. Per una banda, van rebre quatre premis Ovidi
Montllor; per l'altra, tres premis Carles Santos de la Música Valenciana, i per aquesta, el Premi
Enderrock de la crítica al Millor disc de folk. Malgrat això, el membre René Macone apuntava en
una entrevista a Sons de la Mediterrània: "Vam currar moltíssim, però no per a un premi, sinó perquè
volíem fer un disc que ens agradara escoltar a nosaltres. Això es diu prompte, però és molt difícil".
Un cop acabat, van quedar satisfets, però a mitges: "Finalment el disc m'agrada, encara que no el
puc escoltar perquè només em fixe en els moments en què vaig estar 'fluixet'. És una cosa que
dic molt als companys del grup: 'Tot sumat en el disc hi ha dos minuts que no aguante'. Quan dic
açò, sobretot els 'bandurrieros', que tenen ja 'el culo pelao' em diuen: 'Ie, dos minuts de quasi
quaranta-sis no està gens malament'. Això em tranquil·litza", exposa Macone. Pel que fa al futur no
fan promeses, per ara se centren a acabar la gira.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=qzbCUr9oIiI
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