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ESTEBAN LINÉS
Barcelona

L a relació de Marco
Mezquida amb el
Festival de Peralada
va néixer fa dos anys
quan el pianista me-

norquí va actuar amb Alfonso de
Vilallonga enun chill out que ha-
vien creat per a l’ocasió als jar-
dins. Un anymés tard va ser l’en-
carregat amb Sílvia Pérez Cruz
d’inaugurar el festival a l’escena-
ri principal, i ara ha estat elegit
artista resident en l’edició
d’aquest any.
El projecte residencial se subs-

tancia en un parell de concerts
avui i demà a l’entorn privilegiat
de la Finca Malaveïna (19 h) en
un entorn de vinyes: avui amb el
guitarrista Chicuelo, en la que
serà l’estrena en escenaris cata-
lans del seu recent àlbum con-
junt No hay dos sin tres; demà
amb piano sol amb el programa
Els somnis de Ravel al mateix es-
cenari, i el pròxim 14 d’agost una
Cita a cegues amb la ballarina Sol
Picó a l’hotel Peralada.

La seva col·laboració amb
Chicuelo continua donant
fruits.
Sí, i ho presentarem com sempre
en format trio amb el percussio-
nista Paco de Mode. Tocarem
part del nou àlbum i també te-
mes del nostre primer disc de
col·laboració, Conexión, una ho-
ra i mitja de concert amb molta
intensitat, passió i... connexió,
esclar.

No aprofiten per introduir
composicions pròpies?
No, no. El projecte de Chicuelo
amb mi sempre ha estat crear
material original i comú i una so-

noritat de trio única. Ara ja es-
tem treballant i articulant temes
per a un futur tercer àlbum.

Aquest àlbumNo hay dos sin
tres és conceptuable de jazz, de
flamenc-jazz o de què?
És molt difícil definir-lo perquè
són les nostres composicions, i hi
ha molts tints i compassos que
no tenen res a veure amb el fla-
menc ni amb el jazz. Per exem-
ple, al tema Reloj de arena o a la
cançó dedicada a Menorca. Jo,
en general, el veig com un disc
moltmésmediterrani de compo-
sició, més que un de flamenc
acèrrim i tancat, perquè tot i que
hi ha buleries i algun zapateado
també hi hamolta connexió amb
lamúsica clàssica i amb el classi-
cisme. En fi, no ho sé, és un àl-
bum ambmoltes aromes i per ai-
xò anomenar-lo també una obra

de jazz és excessiu. En aquest cas
el jazz és un colormés. És la unió
de dos tipus amb moltes inquie-
tuds musicals que s’escapen de
les etiquetes més generals.

El director del festival, Oriol
Aguilà, li va proposar l’home-
natge a Ravel com a tema del
seu segon concert.
Bé, Els somnis de Ravel és el disc
que vaig publicar fa dos anys i
que ens ha portat permolts audi-
toris de tot el món del jazz i tam-
bé del clàssic. És un Ravel que és
molt present passat pel meu

prisma i el dels recursos dels dos
músics amb qui comparteixo el
projecte, el bateria i percussio-
nista Aleix Tobias i Martín Me-
léndez, el fabulós violoncel·lista
cubà. És una obra que passa de la
tradició argentina, coses asiàti-
ques, turques, moments de molt
classicisme, a d’altres de pur
rock i molta energia pop. És un
combinat de portar l’obra de Ra-
vel al segle XXI amb molta lli-
bertat.

Per què va triar Ravel?
Va ser un encàrrec de l’Auditori
de Barcelona, i quan m’hi vaig
capbussar vaig descobrir un uni-
vers únic.

I què es pot dir de la peça
amb Sol Picó?
Hi ha un guiómolt bàsic, a partir
del qual improviso molt. Hi ha
quatre ideesmolt senzilles d’àm-
bit argumental-estructural-tea-
tral, però que ens permet retroa-
limentar-nos. És de les poques
coses musicals que he fet, i a mi
això m’estimula moltíssim.

En l’últimFestival deJazzde
Barcelona li va encarregar el
Retrat d’Artista amb cinc pro-
jectes diferents; uns mesos
després és un altre festival re-
ferent com el de Peralada el
que el designa artista resident.
Estic molt content, i commés bé
van les coses més toco de peus a
terra i més agraït estic.

Però l’ego està amenaçant?
Això depèn de la confiança que
tingui cadascú. Com millor ens
van les coses i millor ens podem
mostrar, menys ego es té. El meu
ego s’ha anat dissipant a mesura
que he guanyat confiança. El
meu objectiu és ser un mitjà per
a la música i no un fi.

En quins altres projectes
treballa?
A part de l’actual amb Sílvia Pé-
rez Cruz [que els portarà al festi-
val de Cap Roig el pròxim 21 de
juliol], estic treballant en una co-
sa nova per l’any que ve en forma
de Beethoven collage, una des-
construcció intensa de la seva
obra.c

ANA JIMÉNEZ

El pianista i compositormenorquíMarcoMezquida

“Commés bé emvan les coses
més toco de peus a terra”

Marco Mezquida, pianista, artista resident del Festival de Peralada

ENTREVISTA

Hodgson entusiasmaPedralbes ambBreakfast inAmerica
RogerHodgson, cantant i lletris-
ta de la mítica banda britànica
Supertramp, va actuar ahir a la
nit al Festival Jardins de Pedral-
bes per a un públic entregat, que

havia esgotat les entrades des de
feia setmanes. Hodgson va apro-
fitar l’ocasió per celebrar el 40è
aniversari de l’àlbum Breakfast
in America, publicat el 1979, i va

interpretar grans clàssics del
disc, com ara The logical song,
Take the long way home i Break-
fast in America, entre molts d’al-
tres. / Patricia Pérez

ÀLEX GARCIA

Azorín: “LamevaTraviata és lliure”
L’escenògraf i director d’escena
Paco Azorín va protagonitzar
ahir al Liceu un diàleg organit-
zat pel Festival de Peralada en-
torn de la nova producció de La
Traviata que s’estrena el 5
d’agost. És un muntatge que el
reggista valencià –format a l’Ins-
titut del Teatre en temps de la
Barcelona olímpica– ha traslla-
dat a l’actualitat i l’ha convertit
en una reivindicació feminista.

“La meva Violeta és una dona
que obra en llibertat fins i tot en
relacionar-se ambun home ric a
qui no estima”, va dir responent
a la periodista d’aquest diari
Maricel Chavarría, especialitza-
da en òpera i feminisme, que va
recordarqueel conceptedecor-
tesana o mantinguda que en
l’òpera de Verdi correspon a la
protagonista té avui, per sort, un
encaix més difícil.

CONCERTS AL FESTIVAL

Avui presenta amb
Chicuelo el nou àlbum
conjunt i demà ret
homenatge aRavel

Rosca i
abisme

NiñodeElche

Llocidata:TeatreGrec
(8/VII/2019)

DONAT PUTX

El Niño de Elche ens ofereix
una altra volta de cargol amb
Colombiana, undiscquevapre-
sentar davant tres quarts d’en-
trada.Els cants flamencsd’ana-
da i tornada van ser el punt de
partida d’aquest projecte, en
què va treballar amb el colom-
bià Eblis Álvarez, de Meridian
Brothers. Dilluns va comparèi-
xer al Teatre Grec juntament
ambun trio integrat per Susana
Hernández (teclats), Víctor
Martínez (percussions) i Raúl
Cantizano (guitarres).Desde la
lisèrgiade la inicialTangosde la
ayahuasca (amb lletra d’Anto-
nioEscohotado)finsalseuforit-
zants retalls d’electrònica poli-
gonera de l’únic bis de la nit, va
desplegarunapropostamusical
interessantambsaludablesvisi-
tes a l’abisme. Tot això, amanit
amb una actitud d’entertainer
deresultatmésdesigual, enquè
va transitar de l’humor intel·li-
genta laconyetamés lleugera.
En qualsevol cas, el recorre-

gut va oferir moments ex-
cel·lents, amb menció d’honor
per a Flor-canto, edificada a
partir d’un poema del nicara-
güenc Ernesto Cardenal; peça
magistralment embolicada pel
so continu electrònic, enquèva
mostrar les virtuts de les seves
gransprestacionsvocals.El fre-
nesídelesPetenerasmexicanas,
el ritmedesaetad’Oraciónmili-
tar i la bonica vacil·lada de Ni
chicha ni limoná també figuren
–juntament amb una brillant
Colombianavasca–entreelmés
enlluernador del nou treball
d’aquestcreador.c
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