
 
 

Se celebrarà del 10 al 14 de maig a Roda de Ter (Osona) 
 

El Festival EnCanta fa una aposta pel 
creixement en la sisena edició 

 

Paula Grande, Xarim Aresté i Joanna Dark seran alguns dels noms destacats,  
al costat de Mar Pujol, Elena Jàtiva, Magalí Datzira, Henrio, La Maria o Dan Peralbo 

 
El municipi de Roda de Ter acollirà del 10 al 14 de maig el Festival EnCanta 2023, el festival de 
petit format de cantautores i cantautors que es presenta com una iniciativa cultural consolidada 
a nivell musical i organitzatiu, que va més enllà de l’àmbit comarcal. En la sisena edició, el festival 
osonenc fa una aposta pel creixement i incorpora novetats destacades que es concreten en 
l’increment de dies de celebració i de número de propostes musicals, el replantejament dels 
escenaris i l’obertura a nous públics. Això sí, sempre mantenint la línia conceptual de ser un 
festival de petit format que aposta pels artistes emergents i amb singularitat pròpia. 
 
Les xifres de l’EnCanta 2023: 15 propostes, 7 ubicacions i 5 dies 
Enguany, el Festival EnCanta s’allarga a cinc jornades, enlloc de les quatre habituals, durant les 
quals es podran veure i escoltar un total de quinze propostes musicals. En deu d’elles hi haurà 
presència femenina, confirmant d’aquesta manera l’aposta de l’Ajuntament de Roda de Ter i de 
l’organització del festival de potenciar la música amb segell femení. 
 
En aquesta edició 2023, se seguiran diversificar les actuacions en diferents escenaris amb la 
voluntat de generar moviment entre el públic. S’hi incorporaran dues novetats respecte a les 
darreres edicions: el Teatre Eliseu, equipament gairebé centenari que aglutina bona part de la 
vida cultural de Roda i que acollirà concerts a l’escenari habitual i a una petita sala alternativa, i 
l’Escola Municipal de Música (EMM) El Faristol, que passa a formar part de l’EnCanta en el marc 
de la iniciativa “L’EnCanta a l’escola” amb la qual es pretén apropar el festival als nens i nenes 
del poble i de municipis veïns. La resta d’escenaris -ja presents a la 5a edició- seran el Casal 
Cultural 1 d’Octubre (acollidor espai natural al centre del poble), la Fundació Miquel Martí i Pol 
(als jardins situats a la casa del poeta rodenc), el Museu de l’Esquerda (jaciment arqueològic 
ubicat en un entorn privilegiat) i la Capella del Sòl del Pont (petita construcció eclesiàstica).  
 
El festival, dia a dia 
L’EnCanta s’obrirà el dimecres 10 de maig amb la veu de la barcelonina Helena Camps, que 
presentarà el seu disc debut en solitari “Viu” a l’Escola Municipal de Música (EMM) El Faristol, 
d’on és professora de cant i directora de coral. El dijous 11 hi haurà una doble proposta a càrrec 
de Xicu, en la qual Cesc Valverde desgranarà també davant d’un públic escolar els seus temes 
sobre tristesa, amor i soledat, i l’experimentat compositor, escriptor i pintor tarragoní Xarim 
Aresté , que ve a l’EnCanta a presentar el seu cinquè àlbum, Ses entranyes, on posa l’instint i els 
budells per davant de tot. El divendres 12 seran tres les propostes que s’oferiran en el marc del 
festival, començant per la cantant valenciana Esther, que oferirà dos concerts en sessió de matí 
-per a públic escolar- i tarda -obert a tothom- amb la seva veu pròpia, íntima i brillant; a qui 
seguirà el basc Rüiger, alter ego de Felix Buff, amb la seva original proposta amb tocs electrònics  



 
 
que no deixarà indiferent a ningú; tancarà la jornada de divendres la música fresca i moderna 
del cantautor de Torelló Dan Peralbo en una aposta per la música de quilòmetre zero. 
 
El dia amb més activitat serà, com més habitual, el dissabte 13 amb fins a sis propostes musicals. 
Obrirà el foc a l’hora del vermut Ven’nus, nom artístic de la cantautora sabadellenca Valèria N. 
Saurí, que serà a Roda per presentar el seu recent estrenat àlbum “Bocaterrosa”, mentre que 
l’hora del cafè serà per a Enric Verdaguer -Henrio- acompanyat de la seva inseparable guitarra i 
les lletres en anglès del disc “Somewehere, Sometimes”. A continuació, serà el torn de la 
cantautora del Lluçanès Mar Pujol, que es caracteritza per desfer la seva veu i la guitarra en una 
proposta terrenal i etèria a la vegada, a la que seguiran Joana Dark i la seva proposta de folk 
electrònic que barreja passat i present sempre des del punt de vista femení, i La Maria, artista 
que està revolucionant el cant valencià i que posarà de relleu un any més la sintonia del festival 
amb els veïns del sud. La jornada de dissabte es tancarà amb la cantant gironina Paula Grande, 
que farà vibrar el públic que s’acosti a Roda amb la seva fusió de jazz, hip hop i música llatina. 
 
La sisena edició de l’EnCanta es clourà diumenge 14 amb el segon concert a l’hora del vermut 
de Magalí Datzira, artista amb formació clàssica i de jazz que presentarà el seu primer àlbum en 
solitari “Des de la cuina”, i a la tarda amb la doble actuació del duet Jo Jet i Maria Ribot que, a 
dues veus i amb la consciència política i les cures en el seu imaginari artístic donaran pas a Elena 
Jàtiva, la tercera representant dels País Valencià que exposarà el seu repertori marcat per gran 
sensibilitat tot i la seva joventut. En la línia de ser un festival proper i econòmic, les entrades 
tindran un preu d’entre 3 i 5 euros si es compren anticipades al web https://www.encanta.cat i 
de 5 a 8 euros si s’adquireixen a taquilla el mateixos dies del festival. Com cada any, hi haurà la 
possibilitat de comprar un abonament per veure totes les propostes a un preu de 30 euros. 
 
Un breu recorregut a la història del Festiva EnCanta 
La iniciativa va posar-se en marxa l’any 2018 i, des de l’aleshores, s’ha celebrat de forma 
ininterrompuda el segon cap de setmana de maig. A excepció de l’any 2020 que es va haver 
d’aplaçar al mes de setembre a causa de la pandèmia, essent però en un dels pocs festivals que 
es van celebrar aquell any arreu de Catalunya. En els seus cinc anys d’història, han trepitjat els 
escenaris de l’EnCanta artistes de proximitat com Guillem Roma, Roger Usart o Guillem Ramisa; 
cantants amb renom com és el cas de Quimi Portet, Joan Masdeu, Pau Alabajos, Enric 
Montefusco, Gemma Humet, Borja Penalba o Mireia Vives; cantautores i cantautors emergents 
en el seu moment com Ferran Palau, Joana Serrat, Maria Jaume, Paunezz o Maria Hein; i 
propostes del tot diferents com Kids from mars, Amorante, Garón, Alba Carmona o Ekiza. 
 
Presentació oficial de la sisena edició 
Aquest divendres, dia 17 de març, s’ha fet la presentació oficial del festival amb la celebració de 
la roda de premsa al matí a càrrec del regidor de Cultura i Participació Ciutadana de 
l’Ajuntament de Roda de Ter, Roger Canadell, i del tècnic de Cultura del municipi, Jaume Sales. 
Al vespre es donarà a conèixer en públic el cartell del Festival EnCanta 2023 en el concert que el 
grup empordanès Fetus farà a les 20.30 h al Teatre Eliseu, on presentaran la seva proposta amb 
tocs de punk-rock, cançó de taverna i folk en el marc del seu últim treball “La Serra dels Perduts”. 
 
 

Per a més informació: Albert Recarens – rkcomunicacio@gmail.com · 686 798 499 
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