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Van Morrison torna a visitar Barcelona per presentar el seu nou disc

El músic presenta temes nous i repassa alguns èxits de la seva discografia prescindint dels seus músics més reconeguts

Van Morrison porta al Poble
Espanyol el seu nou disc

Redacció
BARCELONA

El llegendari músic
irlandès, acompa-
nyat d’una nom-
brosa banda, do-
narà a conèixer els
temes del seu dar-
rer treball, ‘Down
The Road’, on
combina estils com
el jazz, el blues, el
‘country’ i el rock.

S
embla que Van
Morrison s’ha con-
vertit en un habi-
tual de la capital
catalana. Fa poc

menys de dos anys, el músic
presentava a Barcelona You
Win Again, un àlbum on re-
passava els seus orígens musi-
cals a ritme de rock’n’roll i
country, versionant temes d’O-
tis Blackwell, Jerry Lee Lewis,

Hank Williams, Terry Thomp-
son i Melvin Endsley, entre
d’altres.

L’any passat, Morrison va
tornar a visitar la ciutat i va
oferir un únic concert al Palau

de la Música Catalana, on va
aconseguir penjar el cartell
d’entrades exhaurides. En to-
tes dues ocasions, l’artista de
Belfast va estar acompanyat
per la cantant i pianista Linda

Gail Lewis, germana de Jerry
Lee Lewis, i la banda The Red
Hot Pockers.

Aquesta nit, l’artista torna a
Barcelona per presentar les
dotze cançons del seu nou àl-

bum, Down The Road, en què
combina estils musicals com
el jazz, el soul, el blues, el
country i el rock.

Hey Mr. DJ, Meet Me In The In-
dian Summer, Fast Train, Only A
Dream, What Makes The Irish He-
art Beat, Choppin’ Wood i el tema
instrumental d’Acker Bilk, al
qual Morrison ha posat lletra,
Evening Shadows, són algunes
de les novetats que oferirà el
músic, acompanyat aquesta
vegada d’una nombrosa ban-
da en què falten els seus ins-
trumentistes més reconeguts,
com per exemple el guitarris-
ta Ned Edwards i el bateria
Colin Griffin. Aquestes peces
noves a Catalunya van ser in-
terpretades aquest passat es-
tiu a Salamanca i Vitòria, on
Morrison va estar actuant.

Els èxits de sempre
Durant el concert d’aquest

vespre, el cantant recuperarà
també alguns dels temes més
significatius de la seva extensa
carrera, com ara Brown Eyed
Girl, Gloria, The Bright Side of the
Road, Shake, Roll Over Beethoven i
What Do You Say.

Morrison, que compta amb
més de trenta àlbums en la
seva discografia, no actuava al
Poble Espanyol des de juliol
del 1999. Segons va informar
la promotora Genco Music,
ahir a la tarda ja s’havien ve-
nut de manera anticipada
4.000 de les 5.500 localitats
posades a la venda.


