Capvespre de jazz amb tres músics excepcionals i maridatge
de vins per acomiadar dos dies de concerts a Malaveïna
Marco Mezquida al piano, Martín Meléndez al violencel i Aleix
Tobías a la percussió han fet vibrar al públic amb Maurice Ravel
com a protagonista
El concert, un dia més s’ha celebrat enmig de les vinyes de la Finca Malaveïna
i amb tast dels vins Peralada elaborats amb els raïms que es conreen a les
vinyes d’aquesta excepcional finca.
Els tres músics han presentat el seu projecte ‘Els somnis de Ravel’ (2016). Un
concert on músics i públic han gaudit moltíssim. Totalment compenetrats, els
tres músics han presentat un viatge oníric per l’imaginari musical i personal del
compositor francès recreada de manera personal i única. Un concert carregat
de bones vibracions sobre l’escenari i que també s’han traslladat al públic que
ha viscut un capvespre de jazz en un entorn idíl·lic. La Finca Malaveïna, que es
va estrenar la passada edició com un dels nous escenaris del Festival Castell
de Peralada, es consolida.
El repertori d’aquest capvespre musical ha començat amb Quartet en Fa M, el
qual estava integrat per 4 peces. L’han seguit Pavana para una infanta difuntas,
Le tombeau de Couperin, Concierto en Sol (segon moviment), el popular
Bolero, valsos i sentimentals.
Dos dies a Malaveïna que han donat per a molt, sobretot per escoltar grans
composicions. Ahir, amb la presentació a Catalunya del disc ‘No hay dos sin
tres’ un treball conjunt de Mezquida i el guitarrista Chicuelo. Avui les
composicions de Maurice Ravel han envaït Malaveïna creant un ambient
altament positiu entre el públic i entre les vinyes que de ben segur en la
pròxima verema hauran recollit els ingredients d’aquests capvespre musicals
de Festival de Peralada.
Marco Mezquida, que és l’artista resident d’aquesta edició, tornarà a actuar a
Peralada, el 14 d’agost, en aquest cas amb una cita a cegues molt particular al
costat de la ballarina, Sol Picó. Compartiran escenari a l’hotel Peralada Wine
Spa & Golf, que igual que Malaveïna, son nous espais que l’any vinent es van
incorporar al Festival de Peralada.. Completa la seva residencia amb la Màster
Classe que ha ofert avui al Claustre de Sant Domènec de Peralada on l’artista
ha compartir el seu procés vital amb els assistents.
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