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El segell barceloní Al·leluia Records ha publicat finalment Vàlbum del grup de Palamós 

Rey Nicotina combina rock i psicodèlia 
en el segon disc, «Suefia y duerme azul» 

_- I ' -^—' —: -— • -;•• --v.. r - i i M u m i M M t m r ; — 
XAVIER JUANHUIX 

Palamós 

El grup de rock de Palamós 
Rey Nicotina acaba de publicar 
el seu segon disc, Suena y duer-
me-azul (Al·leluia Records, 1996) 
un àlbum gravat fa més d'un 
any però que s'ha anat retar
dant per problemes, segons la 
banda, «amb la portada», disse
nyada per Borja Martínez L. de 
Guereno 

El guitarrista i cantant de 
Rey Nicotina, Toni Ribas, expli
ca que el disc és «una combina
ció de psicodèlia i rock'n'roll 
durillo», on destaquen cançons 
com la que dóna títol a l'àlbum, 
Suena y duerme azul, Tan cerca 
que..., Esperaré o les versions del 
clàssic Jealous guy de John Len-
non i Loco, loco dels pioners del 
rock hispà Fórmula V. 

«Fer bones cançons» 

Més enllà de l'experimenta
ció, el principal interès del grup 
està a «fer bones cançons, ja que 
en rock s'ha fet tot», sentencia 
Ribas. El disc, produït pel 
mateix grup i Enrique Lindo, és 
el segon treball del grup, des
prés del seu debut, Rey Nicotina 
(Al·leluia Records, 1995). La 
banda està formada pels ger
mans Jordi (veu i guitarres) i 

Mor als 66 anys 
d'edat a Madrid 
l'escriptor argentí 
Jorge Onetti 

' . EFE 
Madrid.- L'escriptor Jorge 

Onetti, nascut a Buenos Aires 
el 1931 i fill del també escriptor 
Juan Carlos Onetti, ha mort a 
Madrid als 66 anys, víctima de 
dues embòlies consecutives. 
L'escriptor, que va morir abans 
d'ahir, va obtenir el Premio 
Casa. de las Américas el 1965 
pel seu llibre de contes Çual-
quiercorsario que recopila les 
seves primeres obres, publica
des des de 1958, i va ser finalis
ta del Premio Biblioteca Breve, 
el 1968, per la novel·la Contra-
mutis. Onetti va viure durant 
molts anys a Madrid com a exi
liat, acompanyant el seu pare 
Juan Carlos Onetti, i dedicat a 
l'escriptura i les col·laboracions 
amb diferents mitjans de comu
nicació. La seva obra barreja 
rea l i ta t i fantasia amb un 
humor àcid quan es refereix a 
l'Argentina dels anys 50 i 60. 

El Museu del 
Gravat espanyol 
perd el seu director 

EFE 
Marbella.- El professor José 

Luis Morales i Marín, fundador 
i director del Museu del Gravat 
espanyol va morir dimecres a 
causa d'una aturada cardíaca. 
Morales va crear el Museu el 
19.92 i ha desenvolupat una 
gran activitat exposant obres 
de Picasso, Miró o ChilUda. 

AL·LELUIA RECORDS 

El grup de rock de Palarriós Rey Nicotina lia publicat el disc «Suena y duerme azul». 

Toni Ribas (veu i guitarres i 
cors), Luis Díaz (baix i veus) i 
Jordi Serra (bateria). 

Anteriorment havien pubUcat 
sota el nom de Colonos im maxi-

single pel segell ja desaparegut 
V.O. Records el 19,89 i havien fet 
actuacions per tot Cataliuiya i 
fins i tot al sud de França. 

El futur immediat de Rey 

Nicotina passa ara per la promo
ció d'aquest nou disc i la seva 
propera presentació en alguna 
sala per confirmar, tant de Bar
celona com de Madrid. 

La cantant i guitarrista ha publicat la maqueta «Hores velles» 

Àngels Ortiz: «El 95% de les meves 
cançons parlen de sentiments» 

X.J. 
Girona 

«M'ha costat t an editar 
aquesta maqueta que ara ja se 
m'ha quedat vella», assegura 
Àngels Ortiz, cantant i guitarris
ta de Girona que acaba de publi
car una cinta amb sis cançons. 
Hores velles. Folls, Edèn propio. 
Bones minyones (vamos a contar 
mentiràs). Hores velles, Mundo 
daltónico i Lloramos són els 
temes inclosos en aquest treball 
que la mateixa autora quaMca 
de «difícil»: «No és gaire comer
cial ni fàcil d'escoltar. Són 
cançons acústiques, i en el 95% 
d'elles parlo de sentiments». 

Ortiz ja havia presentat algu
nes d'aquestes cançons al costat 
de Carles Garcia —guitarrista i 
productor d'Hores velles- en les 
actuacions acústiques que han 
fet durant els últims dos anys 
per diferents locals de les comar
ques de Girona. Al costat de 
Garcia, també han col·laborat en 
la producció de la cinta, enregis
trada als estudis Músic Lan, 
Enric Canadà (percussió) -«un 
bon amic, a qui conec des de fa 
temps»- i Lua i Nadia Bayés 
(veus infantils a Vamos a contar 
mentiràs). 

Ortiz assegura tenir un ven
tall més ampli de registres que 
l'acústic, «m'agrada el rock i el 
blues, no em considero una can-
tautora perquè és un estil musi
calment tancat». Quant a gus-
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Àngels Ortiz ha publicat una maqueta acústica amb sis cançons. 

tos, assegura que escolta de tot, 
des de Bjork a P.J.Harvey, pas
sant per Dover, «tot i que he 
passat aquest últim any amb 
Süvio Rodríguez», i especialment 
Radio 3. Anteriorment, havia 

actuat amb Faristol —versions de 
Janis Joplin-, L'Avatraia -grup 
de reggae—, els A-17 de Miquel 
Sala i El Somni de Godzilla de 
Banyoles, a part de treballar 
com a locutora a Ràdio Salt. 

Clandestinos 
i Claret Clown, 
a la programació 
de gener de Platea 

X.J. 
Girona.- La sala Platea de 

Girona ha programat per al 
mes de gener les actuacions del 
grup de jazz i rhythm'n'blues 
Jazzrackers (dia 7), el jove can
tant de country nord-americà 
James Lynch (dia 14), el con
junt barcelom' de versions Tra-
ditional Tourist (dia 21) i el 
grup Clandestinos (dia 28), que 
presentarà el seu primer disc 
De amares y odiós. 

Pel que fa als espectacles de 
cafè-teatre Funció de Nit, el 
local acull durant tot el mes les 
actuacions del pallasso Claret 
Cown, que presenta l'espectacle 
La teoria de la risa (divendres 
9, 16, 23 i 30) i l'espectacle de 
dansa clàssica, jazz i comèdia 
musical Cotton Giri (que es pot 
veïu-e aquesta nit i els dissab
tes 10,17, 24 i 31). 

El grup madrileny 
Dover, principal 
atracció del 
festival Actual 98 

EFE 
Logronyo.- El grup de rock 

Dover és un dels principals 
reclams del festival Actual 98 
que avui comença a Logronyo i 
que reuneix les xóltimes revela
cions de música i cinema de 
l'Estat. En l'apartat musical, a 
part de Dover, destaquen les 
actuacions de Ska-P, Remedios 
Amaya, Lucrecia i la clausura 
del festival, el dia 12, amb un 
concert de miisica antiga. 

Pel que fa a cinema, s'hi 
podran veure pel·lícules com 
Màrius et Jeanette de Robert 
Gediguian, Funny Games de 
Michael Haneke, guardonades 
al festival de Cannes 1997, a 
més de debats sobre música i 
poesia, cabaret i una exposició 
de cartells cubans de cinema. 

Clau de Lluna porta 
a La Mercè el seu 
«Ball de Nadales» 

X.J. 
Girona.- El grup de música 

tradicional Clau de Lluna pre
senta aquesta nit (22h) a l'audi
tori del centre cultural La 
Mercè l'espectacle Ball de 
nadales. Cesc Sans, (veu, fla
biol, tambor i viola de roda), 
Pere Pau Jiménez (veu, acor
dions i comamuses), Francesc 
Tomàs Panxito (veu, vioH, man-
dola i guitarres), Pep Coca (veu, 
contrabaix, flauta de canya), 
Enric Canadà (veu, percussió, 
tamborí de cordes) combinen 
amb aquest espectacle el canço
ner nadalenc i la música folk. 

Concert d'Els Rets 
i Zulo a Camallera 
el 17 de gener 

DdeG 
Camallera.- Els grups Els 

Pets, Zulo i Crazy HoUdays and 
the Residents actuaran el pro
per dissabte 17 de gener al 
Pavelló Esportiu de Camallera 
a partir de les 23 h. El preu de 
l'entrada al concert és de 1.200 
pessetes (anticipada) i 1.500 
ptes. a taquilla. 


