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Marc*
tu?eeqru*da
El mag
del piano

La hiperactivitat iel talent
defineixen a parts iguals

el pianista menorquí Marco
Mezquida. Aquest octubre
llangará un nou disc amb

música de creació própia,

To lismó n (Discmedi, 202O),

enregistrat en format de

trio amb Martín Meléndez
(violoncel) i Aleix Tobias
(percussió). Qué trobarem
a Tolismón? "5ón les meves

perletes. És un álbum per

somriure que crec que

transmet unes sensacions
positives, en consonáncia

amb el moment en qué em

sento ara mateix", explica,

El nou treball es presentará

el proper 17 dbctubre a la

Fira Mediterránia de Man-
resa. Més endavant, el 6

de novembre a la sala Barts

i dins el Festival de Jazz de

Barcelona, tornará a sonar

el nou repertori, en aquest

cas en el marc de lanitAll
About Morco, una vetllada
consagrada al pianista que

també inclourá tastos del

seu nou projecte entre el

free jazzi un repertori més

clássic, Beefhoven Col log e,

i l'exitosa trobada en clau

de flamenc-fusió amb el

guitarrista Chicuelo. I tot
aixó, quan acaba de treure
dos álbums d'envergadura:

Mo: Live in Tbkyo (Universal,

2020), amb Sílvia Pérez

Cruz,i Lee Konitz en Valpo-

roíso (Classija zz, 2O2O), ben
agombolat de Bori Albero,
Ramon Prats i la llegenda

del jazz Lee Konitz, mort el

passat 15 d'abril. PERE PoNs
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Segon disc
a la taldol
Elterrassenc Miki Núñez ha

estat gravant aquest setembre
un nou álbum que, segons ha

anunciat ell mateix a les xarxes
socials, es publicará aquesta
tardor. Al mateix comunicat,
el cantant explicava que el títol
de l'álbum será una paraula
polisémica que es diu igual
en catalá, castellá i anglés,
que el disc l'integraran entre
deu i dotze cangons i que una

d'aquestes será una balada en

catalá. Aquest será el segon
treball del músic en solitari,
un any després de debutar
amb Amuzo (Música Global /
Universal, 2019). Els propers

concerts seran a lAuditori de
Cornellá (17 d'octubre) i a la

sala Barts de Barcelona (21

d'octubre). tonDt MARII I TABRA
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Medalla d'or com
a mús¡c i escriptor
El cantautor i novel.lista Lluís
Llach (Girona,1948) rebrá la

Medalla d'Or de la Generalitat
de Catalunya a proposta del
president Quim Torra. La má-
xima distinció honorífica que

concedeix l'executiu catalá li

será atorgada per la destacada
trajectória en l'ámbit cultural.
El reconeixement coincideix
amb la seva quarta novel.la,
Escoc o/ desfí (U nivers, 2020),
després de Memória d'uns ulls
p¡ntots (2012), Les dones de /o
Principal (2014)i El noi del Ma-
ravillos (2oll). L'obra es basa

en un th ri I ler detectivesc ambi-
entat al segle Xl en un regne
al sud de Franga on té lloc una

história d'ambicions polítiques
i religioses, d'assassinats i de
conxorxes. "Les anteriors esta-
ven ambientades en la Guerra
Civil i l'exili, iara em venia de
gust parlar d'una nova época
i plantejar un altre joc de po-
ders", explica Llach. tttA GEA
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Premi Cerverí a la millor cansó
La cangó "Estimar-te com la terra", que obre el debut homónim
de Ginestá (Kasba Music, 2019), ha guanyat el Premi Cerverí a la

Millor Lletra de Cangó en Catalá. La pega del duo dels germans

santandreuencs Júlia i Pau Serrasolsas es va imposar en la fase de
votació popular amb un 49,4 % dels vots, després que un jurat for-
mat per periodistes musicals triés
vuit finalistes. El premi, lliurat per la

Fundació Prudenci Bertrana amb el

suport de Catalunya Rád¡o i el GRUP

ENDERRoCK, es va atorgar el 25 de
setembre a lAuditori de Girona. ¡.rra,t.
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STAY HOMAS
&OQUES GRASSES

"The Brlght §ide"
DESCONFINATION
EP (SONY MUStC.2020)

2 BUHOS
'-hg üra üe la v¡etür?a-
sc (MústcA GLoBAL. 2o2o)

i
3 TXARANGO

'/{ ta #ailv*
DE VENT I ALES
CD (HALLEY RECORDS, 2O2O)

4 GERTRUDIS
"T'he §maginat tant
{Vic fu4 ira! ies r**1ix)"

SG (PRoMOARTS MUSIC. 2o2o)

f7

5 'á"
JOAN GARRIDO

"L'§itrá fssÉ"
sG (MÚSrCA GLOEAL. 2018)

6d, SUU

"T6nt de be"
VENTURA
CD (HALLEY RECORDS. 2O2O)

SIDERLAND*Cr*ñ1a §* pista"
SG (UNIVERSAL MUS¡C. 2O2O)

I t¡,'
BLAUMUT

'Ará, *quí, Frese§'lt"
o001
CD (MÚSICA GLOBAL, 2O2O)

O .!. ARC DETRIOMFs '& "t'estir¡ torna de nou''
NASCUTS PER MOLESTAR
cD (LA cÚPULA MUSIc. 2019)

1 ñ ,-- LA PEGATTNAru - ''Le Euspira'
DARLE LA VUELTA
sG (WARNER MUStC.2020)

11 ELS AMICS DE LES ARTS
onf*d& v*i$ §eber türftar"
EL SENYAL QUE ESPERAVES
cD (MústcA GLoBAL, 2020)

72+ FLASHY ICE CREAM
'Álba"

DON GELATO
cD (DEL¡RtCS. 2020)

15 ,e MIQUEL ABRAS + MINOVA
"Fl0r d'estin"

sG (u98 MUSaC,2020)

14 .é" DAVID ROS

"Vin* * dcner-te eongel"
ARA
cD (U98 MUSrc.2o2o)

1 tr : GERARDALEDOrrJ "" "Guan tot hegi acabat"
SG (HALLEY RECORDS, 2O2O)


