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‘El Club de Jazz’ emite en la radio el
concierto de Mezquida en Monzón
El reconocido pianista actuó el pasado mes de julio en la Nave Azucarera
JESÚS MORENO
HUESCA.- A lo largo de esta se-

mana, y con posterioridad estará
la opción podcast, en el programa radiofónico on line, “El Club
De Jazz”, se tiene la ocasión de
escuchar, en rigurosa exclusiva,
el concierto que el pianista Marco Mezquida dio el pasado mes
de julio en la Nave Azucarera,
dentro de la tercera edición del
festival de jazz que organizan
Amigos del Jazz de Monzón, con
la colaboración del Ayuntamiento y dentro del circuito Altoaragón Jazz Tour de la DPH
El joven pianista menorquín,
de madre chesa, ofreció un magnífico concierto a piano solo en
la, sin duda, jornada estelar de
la pasada edición del Monzón Jazz Fest, que se completaba con
el fantástico trío que lidera el batería Gonzalo del Val y del que
Mezquida es miembro. Una noche a mayor gloria de uno de los
nombres que más están dando
que hablar en la joven escena del
jazz nacional.
Con veintinueve años, alumno de los tres grandes pianistas
de la escena barcelonesa de las
últimas décadas –Lluis Vidal,
Albert Bover o el numero uno,
división internacional, de la libre improvisación, Agustí Fernández-, Marco está en plena
explosión. Trabajos a su nombre y continuas colaboraciones
bien sea para dúos (de cantantes a saxos, flautistas…), distintos grupos (tanto con músicos de
la escena barcelonesa como ma-
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drileña…) o coliderando un prometedor trío con otros dos de los
nombres que andan en boca de
todos, el MAP Trio (Mezquida,
Aurignac, Prats).
Precisamente en la breve conversación que acompaña al
concierto, Marco comenta la inminente edición de dos nuevos
trabajos suyos en este mismo
formato, el solo. Uno de ellos es
la edición del concierto que dio,
en agosto del pasado año, en el
Palau de la Música (un lujo, claro). El otro será la continuación
a su aclamado disco La Hora Fértil.

Raúl Arévalo
estrena este
viernes su
ópera prima
como director

cuerdas”.
PALAU
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El concierto de Mezquida, que
puede escucharse en club de jazz es una hora y media de pianismo en el que Marco repasa la
casi totalidad de sus influencias
y gustos. Un concierto muy Jarret (influencia reconocida) en el
que dio entrada al piano preparado (con sus manipulaciones del
arpa…), la libre improvisación,
el romanticismo, el pianismo español (Albeniz…), la contemporánea, jazz de esta y aquella
época y estilo, melodías del folklore sudamericano…. Un concierto (de tirar de culos) en el que
si además de una audiencia en-

ganchada y entregada, si alguien
disfruto, ese fue el propio Marco,
en un concierto de gran exigencia física y emocional, al que debía seguir su participación como
miembro del “segundo plato” de
la noche.
Prueba de lo que disfrutó y lo
agradecido que está con el trato
recibido de parte de la organización, es el hecho de que haya autorizado la emisión integra del
concierto. Un lujo para quienes
se lo perdieron o no pudieron
asistir y más para los que lo disfrutaron en directo y ahora pueden repetir.
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El govern crea quatre
delegacions més a Europa
a Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb han de completar l’expansió de la diplomàcia catalana pel
continent abans no acabi la legislatura a Romeva acusa Margallo de no actuar com a “ministre de tots”
Emili Bella
BARCELONA

Tenir una representació a
l’exterior amb vocació
d’estat i a l’altura del país.
Així va descriure ahir el
conseller d’Afers Exteriors, Raül Romeva, l’objecte de l’ampliació de la
xarxa de delegacions del
govern a l’estranger aprovada en el darrer consell
de govern. Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb seran les quatre noves seus amb què l’executiu vol completar el mapa
de la diplomàcia catalana
a Europa abans que acabi
la legislatura, amb permís
del pressupost que aquesta setmana es comença a
negociar. El ritme del desplegament dependrà precisament dels nous comptes.
L’expansió decretada
ahir pretén cobrir tota

ORFEO CATALA

l’àrea dels països nòrdics
des de Copenhaguen
–amb accés a membres de
l’Associació Europea de
Lliure Comerç (EFTA)–,
la zona del Bàltic des de
Varsòvia, els Balcans des
de Zagreb i tenir entrada
als organismes multilaterals instal·lats a Ginebra.
En el cas de la capital croata, el govern vol posar un
peu també al conjunt de
països de l’Europa sudoriental, és a dir, el delegat
tindrà el mandat de prospecció a Grècia, Bulgària,
Moldàvia i Romania.
“No es tracta de ser a tot
arreu, sinó d’arribar a tot
arreu” és la filosofia de Romeva, que concep aquestes delegacions com a
hubs territorials. “Continuem endavant”, va remarcar el conseller, en un
missatge adreçat també a
Madrid. L’aprovació de les
quatre noves delegacions
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“[García-Margallo]
no fa de ministre
d’un estat, sinó
d’una opció que el
que fa és negar un
dret democràtic”

“No es tracta
de ser a tot arreu,
sinó d’arribar a tot
arreu”
Raül Romeva
CONSELLER D’AFERS EXTERIORS
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delegacions vol tenir el govern arreu d’Europa quan es
completi el mapa abans que
acabi la legislatura.

Nou impuls al registre de catalans a l’exterior
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

En el pack d’exteriors que va
aprovar ahir el govern hi havia
també el projecte de llei de la
comunitat catalana a l’exterior, una norma que vol reconèixer els catalans expatriats
com a subjectes amb drets i
deures en l’àmbit de les competències de la Generalitat i
garantir-los l’accés als seus
serveis. Es tracta d’un projecte que ha de permetre dissenyar noves estructures de re-

lació amb les 140 comunitats
catalanes fora de Catalunya
reconegudes pel govern i
bastir un nou marc de relacions. “El fet migratori català
no sempre ha estat reconegut en la mesura de la seva
importància i el projecte de
llei pretén resoldre aquesta
anomalia, iniciar la correcció
d’uns dèficits en drets i deures que no estaven coberts i
donar un nou impuls al regis-

tre de catalans a l’exterior”, va
explicar Romeva.
D’altra banda, coincidint
amb el cap de setmana de la
Diada tindrà lloc a la seu de
l’Orfeó Català de Mèxic la primera Trobada de Casals Catalans a l’Amèrica Llatina. En
l’ordre del dia hi ha dissenyar
“un pla d’acció en el nou escenari polític, considerant els
canvis que es puguin donar a
Catalunya”.

arribava l’endemà que el
ministre d’Afers Estrangers espanyol en funcions,
José Manuel García-Margallo, mantingués diverses
reunions amb representants vaticans i italians
per tractar de la qüestió de
la independència de Catalunya, i organitzés una roda de premsa a l’ambaixada espanyola a Roma per
acusar la Generalitat d’estar duent a terme “una
ofensiva internacional per
explicar les seves raons
del separatisme”.
Romeva va replicar que
García-Margallo “no està
actuant com a ministre de
tots els espanyols, sinó
d’una part”. “No només està obviant, sinó que està
anant en contra del que
democràticament
una
part molt important del
territori està plantejant.
No fa de ministre d’un estat, sinó d’una opció que el
que fa és negar un dret democràtic”, va lamentar el
conseller.
Aval estatutari
Romeva va reiterar la determinació de continuar
explicant Catalunya al
món amb la legitimitat legal que atorga l’Estatut i
amb l’aval democràtic
d’un mandat parlamentari. “El que no s’entén és
que al segle XXI un país
com Catalunya no estigui
ben representat a l’exterior. No fer-ho seria una
irresponsabilitat i un incompliment de l’Estatut”,
va advertir. “La nostra feina és parlar amb tothom i
fer arribar el que està passant a tothom, proporcionar aquesta informació a
tots aquells actors que
s’hauran de pronunciar”,
va explicar.
El titular d’Exteriors no
va concretar la despesa
que comportarà l’obertura d’aquestes quatre seus
noves, uns recursos que va
qualificar de “ben invertits”, “molt raonables” i
“útils”. Amb aquesta expansió i l’obertura, dilluns
passat, de la delegació del
govern a Portugal –amb
seu a Lisboa–, la Generalitat dóna per completada la
creació de delegacions
prevista a Europa, que es
completa amb les ja existents a França i Suïssa, a
Alemanya, a Itàlia, a Àustria, amb la delegació del
govern davant la Unió Europea, a Brussel·les, i amb
la del Regne Unit i Irlanda.
Justament, la setmana
passada va prendre possessió el nou delegat a Londres, Sergi Marcén. ■

