
Manel Fortià Trio - DESPERTAR

Manel  Fortia (www.manelfortia.com)  és  un  contrabaixista  i
compositor  gironí  que  destaca  per  la  seva  creativitat  i
expressivitat.  Al  llarg  de  la  seva  carrera  ha  treballat  amb
músics de gran prestigi com Arturo O’Farrill, Dave Liebman,
Chris Cheek, Chano Dominguez, Raynald Colom… 

Ha  aparegut  en  més  de  50  àlbums  com  a  líder  i  com  a
sideman,  incloent-hi  My  Old  Flame a  duet  amb  Marco
Mezquida,  Estándares amb  Chano  Dominguez  &  Antonio
Lizana, i Bulería Brooklyniana amb Albert Marqués i Raphaël
Pannier.  Els  seus  recents  àlbums  com  a  líder  són  Arrels
(2021,  Microscopi),  el  disc debut  del  seu projecte  Libérica.
Aquest àlbum barreja flamenc, cançons tradicionals catalanes
y jazz lliure d’una forma única y especial. El seu disc a duet de
folk-jazz  Fang i Núvols (2020, Microscopi) amb la talentosa
cantant barcelonina Magalí Sare, va ser aclamat per la crítica.
I el seu últim disc que es diu Despertar (Microscopi, 2022).

«Manel Fortià és un contrabaixista excepcional amb un so
per morir-se i amb un sentit rítmic extrem que es pot sentir
igual de còmode tocant flamenc que tocant gospel profund.» 
London Jazz News

«Fortià  és  un  compositor  magistral  de  gran  amplitud  i
imaginació.» 
Jazziz Magazine

«Manel  Fortia  ha  composat  un  conjunt  de  música
impressionista i emotiva per a aquest àlbum que se sintetitza
meravellosament amb la seva expressiva manera de tocar el
contrabaix.»
AllAboutJazz Magazine

«En  aquest  enregistrament  es  destaquen  meravelloses
interaccions  i  belles  composicions.  Escolto  la  influència
d'Espanya  a  tot  arreu.  Aquest  és  un  gran  trio  que  serà
escoltat i gaudit per músics seriosos.» 
NEA Jazz Master saxophonist Dave Liebman

«El so del contrabaix de Manel Fortià és enorme i fluid i els
seus  companys  de  banda  són  gairebé  telepàtics  en  la
interacció amb ell.  Aquesta és un debut increïble per a un
jove  bandleader  i  hauria  d'establir  fermament  Manel  com
una veu que s'escoltarà els propers anys.» 
Grammy Award-wining pianist Arturo O’Farrill

Manel Fortià uneix les seves arrels mediterrànies i ibèriques
amb els sons del jazz modern de Nova York al seu àlbum a trio
Despertar.  Meticulosament  composat  i  produït  per  Fortià,
Despertar  presenta  un  autoretrat  musical  basat  en  una
selecció  d'excitants  originals,  tots  inspirats  en  les  seves
experiències mentre  vivia  a  la  ciutat  de Nova York entre  el
2016 i el 2020.

“Aquest disc és molt important per a mi perquè reflecteix un
dels moments més transcendents de la meva vida artística.
Sento que viure a Nova York em va canviar completament i
que vaig créixer molt allà”, diu Fortià. “També és la primera
vegada  que  enregistro  un  àlbum  sencer  de  composicions
pròpies.  Que  pugui  compartir-les  tocant-les  amb  dos  dels
meus  músics  preferits  amb  què  tinc  una  gran  connexió
personal i musical, és com un somni fet realitat”.

VIDEO teaser: https://youtu.be/Lqg4bjmr-Cc
 

Marco Mezquida: piano
Raphael Pannier: bateria

AUDIO + PR:  https://bit.ly/ManelForti  à_Despertar_  CAT  

Foto: Mireia Miralles
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