
“L’expressivitat d’un petit vent, 
que despentina les quietuds, 

i afavoreix els espirals…”

“ Dels llavis,
la brisa”

 

RAÜL BENÉITEZ
(Cançó d’autor) 
D’un cap a l’altre dels anys, Raül Benéitez evoca a 
l’escenari, un traç creatiu divers i genuí, format per 
cançons i poesies que ens remeten a l’essència d’una 
creativitat articulada i efervescent.

“El dia del mag”, “Quatre llunes i una arcada”, i “Al caient 
de la nuesa”, són els títols dels seus tres treballs, i en 
vistes a aquests, així com també amb la mirada posada a 
les creacions més recents, “Dels llavis, la brisa” és un 
conglomerat artístic que combina, amb delicadesa, 
diferents moments vitals i significatius del cantautor. 



CONTACTE
Lourdes Sensarrich Roset
www.galaxiamanagement.com
info@galaxiamanagement.com
636 919 373

EN CLAU DE FORMATS
Senzillament. En Raül sol. Piano i veu, guitarra i 
apunts de flauta travessera. Proximitat de les 
distàncies curtes. Encontre i reflex.

Som dos. Afegitó del contrabaix, i a voltes, 
guitarres i veus.  Coixí rítmic i harmònic creant 
complicitats.

Quartetto. Cosit de melodies fregades d’un 
violí, i el pols latent de la dimensió rítmica. 

L’ESPECTACLE
Al llarg del nou espectacle, la música reflectirà 
els colors de cada peça, procurant cert 
dinamisme escènic i un to poètic sostingut. 
Majoritàriament, en Raül s’acompanya del piano, 
però la guitarra també apareix, contrastada amb 
altres instruments, com la flauta travessera.

L’ESTIL RAMIFICAT
Dins d’un embolcall en sintonia amb la cançó 
melòdica, podrem descobrir petites ràfegues 
com el vals, la rumba, el reagge, etc. oferint així, 
varietat estilística en una mesura molt particular. 

RETALLS
D’UN LLEGAT

Premi Sibelius amb la cançó “Ara és TOT”. 
(Premis Lacetània / Òmnium Cultural)

Presentació oficial del disc “El dia del mag” a l’auditori 
de la Plana de l’Om de Manresa.  (Agost del 2010) 
https://www.youtube.com/watch?v=LNbjLeiiBLQ

Presentació al Casal de les Escodines (Manresa) de 
l’espectacle intimista “Rendits al piano”, proposta 
seleccionada al certamen “Solidaridart” organitzat per 
la Casa Flors Sirera.  (Juny del 2011)

Concert i primer premi compartit al concurs de 
cantautors “El gat del Rosal”(Tàrrega, 2014) 

Actuació i entrevista a Enderrock TV, octubre 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=QqCMQMiEBM8
 
Presentació del disc “Al caient de la nuesa”. 
Teatre Kursaal. Manresa. (Febrer del 2017)

ENLLAÇOS D’INTERÈS
https://www.youtube.com/watch?v=-ue9Eenigm8

https://www.youtube.com/watch?v=8MtbJ2_Xc14

https://www.youtube.com/watch?v=NYIBUa-vVk0
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