Marcel Cranc és el projecte/alter ego del compositor mallorquí Miquel
Vicensastre, que es va introduir molt prest dins la música, aprenent a
tocar el piano durant la seva infància i posteriorment estudiant
composició a l’Aula de Música de la Univesitat d’Alcalá de Henares.
En aquesta època es comença a submergir dins la música dels
compositors clàssics i contemporanis. Paral.lelament treballa en
grups de música folk, pop i improvisació com Tedeum i Le Ciel Afònic.
Amb ambdós grups publica discs i realitza nombrosos concerts per
les Illes i la península. Destaca la publicació de “Pornofonia” amb Le
Ciel Afònic, un treball que els permet realitzar concerts a festivals de
música improvisada i contemporània a Europa i que rep molt bones
crítiques per part de la premsa especialitzada.

A l’any 2006 després de posar música a diverses obres de teatre,
decideix posar fi a la seva tasca com a compositor per a altres
conjunts instrumentals o intèrprets i comença a treballar dins un
caràcter musical propi i eclèctic.
Barreja la música electrònica, la música clàssica, el pop i el folk creant
un estil ple d’emoció i personalitat. El seu enfocament íntim i arriscat
el du a fer concerts per importants festivals destacant amb molt bones
crítiques al NeueMusik de Viena, al Bam i al Festival de guitarra de
Barcelona, , al Festival de Poesia de Mallorca , al Popkomm a Berlín i
al Palau de la Música de Barcelona.
Marcel Cranc ha editat aleshores vuit discs: “Animal Fràgil” (Blau 2006)
“Ara” (Primeros Pasitos 2008) “Imagina” (Primeros Pasitos 2010) “U”
(Musicbus 2012) “Despertar” (Musicbus 2013) “La vertadera història”
(Runaway Records 2015) “7” (Runaway Records 2016) i el més
destacat i personal rebent important crítiques i elogis “1989” (Runaway
Records 2019).

En aquests moments Marcel Cranc està acabant de pulir els nous
temes del nou treball que sortirà sortirà primavera-tardor del 2022.
Serà un treball on la veu i el piano seran els motors principals, però
vestida en capes sonores orgàniques i sintètiques que li donaran una
llum especial. Sense deixar de banda l’estil propi que l’ha caracteritzat
durant els anteriors treballs al disc s’hi trobaran rastres de música
contemporània, pinzellades de música electrònica, i arrels d’un folk
primitiu hipnòtic. Serà segurament un treball únic i important dins de la
seva discografia, un treball valent i arriscat on la bellesa i la violència
s’hi conjugaran de la mateixa manera que Marcel Cranc ho fa a les
actuacions en directe, un directe i un nou disc que de ben segur no
deixarà indiferent a l’espectador oient.

PROPOSTA CONCERT
Músics: Marcel Cranc
Instruments: Piano, pedalera LOOP, programacions, veu.
Duració: 75’
Tècnic de so: Joan Ribas jribas.sonido@gmail.com

Contacte:
Bernat Clar

605 827 424 bernat@cultural-ment.com

Joan Ribas

652 690 629 jribas.sonido@gmail.com

Enllaços:
https://www.youtube.com/watch?v=iz0drPYSHFE
https://www.youtube.com/watch?v=BJ2VDMXp76U
Marcel Cranc a marcelcranc.net ,Spotify , Facebook, Instagram

