“Al caient de la nuesa”
Raül Benéitez

(Cançó d’autor)
Després del viatge saltejant entre les “Quatre llunes i una arcada”, i el primer àlbum
de debut “El dia del mag”, en Raül pren al vol la gosadia de presentar una nova
estampa repleta de cançons i cristalls en un sentit “reflex”. Una proposta on les
diferents creacions són retrats vius i canviants de persones que embolcallen i
configuren la vida de l’artista.
L’espectacle, musical i literari, obre nous espais, matisos, i horitzons, deixant
entreveure registres personals i de proximitat latent, entre la gent.
Al piano, i una emergent guitarra, hi podem sumar altres instruments com el
contrabaix, percussions, i violí. (Consultar formats)

Un disc de persones…
Totes les cançons que configuren aquest disc tenen un element comú, i és que estan
inspirades en persones que, d’una manera o d’una altra, formen part de la vida d’en
Raül. Així, la nuesa és la paraula que vol copsar quelcom més profund en l’àmbit
relacional. “Allò” que no és tan aparent… més vinculat a la ultimitat de l’ésser.

L’espectacle
Durant el nou espectacle, podrem escoltar les cançons del nou disc, així com algunes
peces dels últims treballs, procurant un cert dinamisme escènic i el to poètic sostingut.
Majoritàriament, en Raül s’acompanya del piano, però la guitarra també apareix en
clau de contrast, com la flauta travessera. Contrabaix, percussions, i les cordes d’un
violí, són els instruments afins.
Íntim: En Raül sol. Piano i veu, guitarra. Interludis poètics creant proximitat I encontre.
Duet: Piano i veu, contrabaix guitarra. Coixí harmonic i rítimc. Flauta travessera entre
algunes escletxes…
Quartet: el bon “afegitó” de la dimensió rítmica en forma de percussions lleugeres, I la
corda fregada del violí cosint melodies.

LINKS:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=-ue9Eenigm8
https://www.youtube.com/watch?v=Wt-vcz7BP8o
https://www.youtube.com/watch?v=QqCMQMiEBM8
https://www.youtube.com/watch?v=6sMdLVAz_kY
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