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Luz Casal, més 
a prop amb  
EL PERIÓDICO
3La llorejada artista actuarà el 
20 de març al Palau de la Música

EL PERIÓDICO
 BARCELONA

D
esprés de sis anys sense 
publicar material inèdit, 
Luz Casal, recentment 
guardonada amb el Pre-

mio Nacional de las Músicas Actua-
les, reapareix amb doble disc: Almas 
gemelas. En el marc de la gira de pre-
sentació d’aquest espectacular tre-
ball, l’artista, nascuda a Boimorto 
(la Corunya) fa 55 anys, actuarà el 20 
de març del 2014 al Palau de la Músi-
ca, de Barcelona. Les entrades per a 
aquest concert es poden comprar en 
exclusiva a través de la taquilla on li-
ne d’EL PERIÓDICO.
 Els tiquets es podran adquirir 
des de demà dijous, a les 10 hores, 
fins dilluns 2 de desembre a la nit a  

http://entradas.elperiodico.com i a 
http://entrades.elperiodico.cat.

ÈXIT INTERNACIONAL / Almas gemelas es 
publica al mateix temps  en dues edi-
cions, una formada per 10 cançons 
en espanyol i una altra a la qual se su-
maran els set temes que ha gravat en 
francès, portuguès i italià per a la se-
va publicació mundial, conseqüèn-
cia del seu reconegut èxit internaci-
onal. Realitzat en els històrics estu-
dis EastWest de Los Angeles, aquest 
nou treball inclou una composició 
original de Vangelis i adaptacions 
de temes escrits per Luigi Tenco, 
Benjamin Biolay o Antonio Carlos 
Jobim.  Almas gemelas és el 13è àlbum 
de la seva carrera, que es va iniciar 
amb Luz el 1982, quan es movia amb 

VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES

identitat rockera al costat de músics 
com Miguel Ríos i Ramoncín i for-
macions com Leño.
 Al premi Rolling Stone per una 
vida dedicada al rock, el Grammy 
Llatí honorífic o la Medalla de les 
Arts de França, l’artista ha sumat 
ara el Premio Nacional de Músicas 
Actuales, dotat amb la quantitat 

de 30.000 euros. «Amb la seva ca-
lidesa i una veu que es grava en la 
memòria, ha recorregut un camí 
fèrtil, que va començar pel rock i 
va abraçar gèneres com les balades 
i els boleros, que ha arribat a pú-
blics diversos i a diferents genera-
cions», destacava el jurat en la se-
va decisió. H

33Luz Casal, en una imatge promocional del seu últim disc.
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Ramón 
Barea, Premio 
Nacional
de Teatro 

OLGA PEREDA
MADRID

El jurat del Premio Nacional de 
Teatro va concedir ahir el guar-
dó a Ramón Barea, un «home de 
teatre integral» que exerceix tant 
d’actor com de director i produc-
tor i al qual també hem vist en ci-
ne. La seva pel·lícula més recent 
és La herida, del debutant Fernan-
do Franco.
 L’autodidacte Barea (Bilbao, 
1949) treballa dalt dels escena-
ris des que tenia 20 anys, quan va 
fundar grups de teatre indepen-
dents a Euskadi. Des d’aleshores, 
no ha parat. «Ara, de sobte, em re-
coneixen amb aquest premi i pot-
ser és precisament perquè no he 
deixat de treballar. Sembla que 
els guardons sempre van al cavall 
guanyador, però jo em sento un 
corredor de fons. He conviscut 
amb l’èxit i el fracàs. I tot és pas-
satger», va explicar ahir a l’agèn-
cia Efe. Luces de Bohemia i El chico de 
la última fila (com a actor) i Euska-
di, Euskadi (com a director) són al-
gunes de les obres que porten la 
seva empremta. H
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