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Jove 2006

Stoke

Tornen els concerts gratuïts a
Mislata. Estos concerts estan
programats dins del Circuit de
Música Jove 2006. Enguany,
s’han seleccionat huit grups de
diferents estils que actuaran
fins desembre. El passat divendres, 22 de setembre, hi actuaren 33 d’envit i Stoke al parc
de la Canaleta. L’amenaça de
pluja no va afectar el concert a
què assistiren unes cent persones. En esta nit es concentraren dos grups amb un estil
punk-rock. Destaquem que els
primers canten en valencià i els
segons, tenen web propi
www.stokepunkrock.com.
Els pròxims concerts a Mislata
seran: el 5 d’octubre, al Centre
Cultural a les 20h Pau Alabajos
i els músics furtius i el 20
d’octubre al Parc de la Canaleta a les 23 hores Mar/Barrafija.

33 d’envit

Entrevista a

Teniu més informació dels
grups i també cançons a
www.joves.net/musica.

- Estàs content? Sí, molt content.
- Creus que és el teu millor disc? Sí, sí
que ho crec, encara que sempre dic el
mateix. Per descomptat, sí que n’és el
més complet.
- L’estil musical està més prop d’ “El
abrazo del erizo” o d’“Acróbatas”? No,
Acróbatas no, per descomptat. És més
pròxim a “El abrazo...”. En origen seria
molt elèctric però ara crec que és un
disc de guitarres però amb dos cares,
una més acústica i una altra més elèctrica.
- I en les lletres has canviat, has tocat
temes socials que mai abans havies
tocat... Sí, és un disc més compromés.
- Eixe canvi a què es deu, al teu estat
d’ànim? No ho sé, així és com ha eixit.
No hi ha una idea premeditada de girar
el disc cap a un costat o cap a un
altre, però sí que hi ha lletres distintes
si el compare amb el que havia fet fins
ara.
- Hi ha alguna cançó que t’agrade especialment del disc, per la seua lletra o
per la seua música? La veritat és que
m’agraden totes. Ara estic massa capficat. Des de fa molt de temps les
lletres de les meues cançons són igual
d’importants que la música i estic molt
content de tot i no n’hi ha cap que
desentone. Són vint perquè les vint
mereixien estar ací.
- Faràs presentació del disc? Sí , a partir d’octubre farem presentacions.
- Passaràs per València? Doncs no ho
sé, en principi Madrid i Barcelona.
- Fa molt de temps que no véns... Sí,
des de Ciutats de Pas.
- Bé, res més, moltíssimes gràcies. De
res, gràcies a vosaltres.

Emilio J. Alonso
Formador d’Hosteleria

Ingredients:
1 litre de llet
150 grams de sucre
2 clares d’ou
1 corfa de llima
Canyella en pols

Procediment:
Bollim la llet amb el sucre i la corfa
de llima. Ho deixem gelar, li llevem
la llima i ho posem en un recipient
metàl·lic al congelador. Quan estiga
a mig congelar se li afegixen les clares montades i es mescla bé. Quan
passe una hora més, es torna a
mesclar. Per a servir, se li pot afegir
un poc de canyella per damunt.
Amb la col·laboració de la:

LLIBRES

Plens de ràbia
Pasqual Alapont.
Barcelona: Edebé, 2005.
Col·lecció Periscopi.
L’editorial Edebé, a través de la col·lecció Periscopi,
ens presenta esta novel·la de Pasqual Alapont dirigida
al públic juvenil. El seu protagonista és un jove, que
patix maltractaments per part de son pare. L’autor ens
relata les vivències d’este jove, tant en la seua vida
familiar com en l’escolar, posant-nos de manifest el
tema de la violència i l’amistat. Es tracta d’una novel·la
sincera, real i crua, com la vida mateixa.

Reportatges i fotografies:
Ana Mª Rodríguez

Mikel Erentxun

Amb motiu del llançament del seu nou
disc, El corredor de la sort, el cantant
donostiarra Mikel Erentxun va parlar
amb el MELIC i molt amablement ens
va contar els últims detalls del seu nou
treball.
- Com ha anat la gravació del disc? La
gravació ja està feta, ara realment
estem mesclant a Londres. Ja és la
recta final.
- Quantes cançons componen el disc?
Vint.
- Llavors el disc és doble? Sí, n’és
doble, però hi ha dos edicions una
doble i una altra individual.
- El primer ‘single’ que ja està sonant
en la ràdio és “Cartes d’amor quan no
hi ha amor” . Faràs videoclip d’esta
cançó? Sí, el farem ara a final d’agost.
- Quant a les col·laboracions, sé que
estan Amaral... Sí, estan Amaral, està
Dani (El Canto del Loco), està Lloyd
Cole, hi ha gent de La Oreja de Van
Gogh. La veritat és que no em puc
queixar. A més ha sigut tot molt natural,
és gent que passava per ací i s’hi ha
implicat.

LLET MERENGADA

LA GIRA ESPANYOLA DE

SHAKIRA

Els passats mesos de juny i juliol
la cantant colombiana Shakira va
visitar Espanya per a presentar en
directe el seu últim disc “Fixació
Oral”. Després d’alguns anys
sense xafar els escenaris l’esperada gira espanyola de l’artista va
passar per diverses ciutats de la
nostra geografia: la Corunya, Lleó,
Madrid, Pamplona, Barcelona,
Màlaga, Elx, Les Palmes i Tenerife.
Les quals es van convertir en verdaders llocs de pelegrinatge per
als fans de Shakira que no van
voler desaprofitar l’oportunitat de
vore la seua cantant favorita en
viu. Les entrades es van esgotar als pocs dies d’eixir a la venda i després en la
revenda només es podien obtindre a preus desorbitats.
Els afortunats assistents dels espectacles van poder disfrutar de tot l’art que va
malgastar l’huracà de Barranquilla sobre l’escenari. En el repertori, a més de temes
nous també van tindre cabuda cançons que ja formen part de la història de la música, himnes que no van deixar de corejar els milers d’assistents als concerts. La
posada en escena també va deixar bocabadats els espectadors perquè es va combinar a la perfecció la il·luminació amb la música i també van formar part de l’esdeveniment les projeccions en vídeo. Però, sense cap dubte, el més impressionant, a
més de la singular veu de Shakira, va ser la seua excepcional manera de ballar, que
no va deixar indiferent cap dels assistents, vestida amb preciosos vestits de dansa
del ventre va fer les delícies dels presents al concert. El MELIC va ser testimoni de
tot l’art i la màgia que esta jove cantant va oferir en el seu concert d’Elx el passat
1 de juliol a l’estadi de futbol Martínez Valero i a més del fabulós record d’un directe inoblidable també aconseguírem estes boniques imatges.

SI VOLS SER UN DELS CINC
CORRESPONSALS DE LA
XARXA D’INFORMACIÓ
JUVENIL DE MISLATA,
ACOSTA’T AL CENTRE
JUVENIL TÚRIA I OMPLI LA
FITXA D’INSCRIPCIÓ

