
42 guia Segre 
Dimecres, 30 de novembre del 2022CULTURA/ESPECTACLES

Si entre l’àmplia nòmina de 
músics de jazz de la qual 
disposem a Lleida i vol-

tants haguéssim d’escollir un 
dels seus representants més in-
quiets i creatius, aquest seria, 
sens dubte, el guitarrista Jordi 
Mestre. Membre des de fa bas-
tants anys dels llegendaris Pi-
xie & Dixie, grup de jazz tradi-
cional especialitzat en els sons 
de Nova Orleans, però magní-
ficament actualitzats, també 
treballa en paral·lel en altres 
vies expressives, amb la fu-
sió com a principal al·licient, 
a bord de projectes locals com 
Sonsonite, Food4Soul, l’Ignasi 
González Trio i The Crossfa-
thers o el Barcelona Ghana Re-
volution Quintet, sense oblidar 
els seus suggeridors passejos 
musicals pel Pirineu, inspirat 

pel seu amor per la naturalesa 
i l’alpinisme. 

Aquesta nova aportació que 
ara ens ocupa, en format de trio, 
flanquejat per Joan Andreu, el 
nostre estimadíssim drummer 
local, i el portentós organista 
de la Franja Paco Escudero, ha 
donat com a resultat un viat-
ge vibrant des del jazz fins al 
soul, passant pel blues, el gòs-
pel i el funk dels anys seixanta 
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el trio Jordi Mestre & Bogalosers, al festival Jazz Tardor 2022.

i setanta del segle passat. En 
aquesta línia, el trio s’alimen-
ta, amb gran habilitat i fent-los 
seus, del repertori de grans cre-
adors i intèrprets que els han 
influït sense enrojolament: Wes 
Montgomery, Lonnie Smith, Pat 
Martino, Grant Green, Booker 
T, Jack Mc Duff o Jimmy Smith, 
entre diversos herois referen-
cials més de la guitarra o els 
teclats. 

Amb l’Antares ple de gom a 
gom (el contrari hauria estat 
més aviat difícil), aquest combo 
de recent encuny, però de so 
atractivament anyenc, ens va 
delectar amb la seua sonoritat 
hammond tan excitant en nú-
meros propis com Mestre Bo-
galoo i aliens com Cantaloupe 
Woman, Jingles, My Little Su-
ede Shoes, So Live! o, fins i tot, 
el reivindicatiu We Shall Over 
Come, tan vigent ara com quan 
es va compondre fa gairebé un 
segle. Fenomenals intervenci-
ons dels tres músics.

❘ LLeiDA ❘ El Museu d’Art Jaume 
Morera va estrenar ahir nou 
nom i imatge, camí de la inau-
guració a mitjans de l’any que 
ve de la nova i definitiva seu a 
l’edifici de l’antiga Audiència 
de Lleida, a la rambla Ferran. 
Així, des d’ahir aquest equipa-
ment museístic més que cente-
nari es denomina oficialment 
Morera. Museu d’Art Modern i 
Contemporani de Lleida.

També va estrenar pàgina 
web, morera.paeria.cat, una 
plataforma online que serveix 
d’espai digital de transició en-
tre el museu d’ara i el que vin-
drà, en el qual es pot consultar 
l’estat constructiu de la futura 
seu, recordar tota la història 
del projecte a través d’articles 
de premsa, audiovisuals i da-
tes assenyalades i, així mateix, 
conèixer les últimes novetats.

A més, el Morera va aprofi-
tar l’ocasió per presentar una 

aplicació online des de la qual 
es pot consultar tota la col·lec-
ció d’art. Es tracta de la plata-
forma Constel·lacions, un espai 
des del qual l’usuari pot nave-
gar pel fons d’art del museu, 
crear les seues pròpies selecci-
ons d’obres o guardar les seues 
preferides. En definitiva, una 

finestra oberta a l’espai digital 
per disfrutar dels llenguatges 
artístics del segle XX i XXI. A 
les portes de donar la benvin-
guda al 2023, ja s’estan confi-
gurant alguns dels principals 
canvis que viurà aquest equi-
pament cultural municipal. Un 
dels canvis és l’ampliació de la 
cronologia de l’art que exhi-
beix i conserva el Morera fins 
a l’actualitat. 

Obres del XIX a l’actualitat
Com ja indica la seua nova 

nomenclatura, és una aposta 
que el fa únic amb la voluntat 
de ser un dels pocs museus de 
Catalunya especialitzats en art 
modern i contemporani, amb 
obres que inclouen des del 
segle XIX fins a l’època més 
actual.

caMí de nova Seu
Presenten aquestes 
novetats camí de l’estrena 
l’any que ve de la nova seu, 
a la rambla Ferran

el Museu Morera estrena 
nom, imatge i pàgina web
Ara s’‘anomena’ Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida 
|| Presenta una aplicació per consultar tot el fons d’art

políTica culTural renovació

elS canviS

Denominació i imatge
z el Museu d’Art Jaume More-
ra deixa enrere aquest nom i el 
substitueix per Morera. Museu 
d’Art Modern i contemporani 
de Lleida. També ha modernit-
zat la imatge i el logotip.

Nova pàgina web
z  Nou espai digital morera.
paeria.cat, amb tota la infor-
mació del museu i la construc-
ció de la nova seu.

Aplicació online
z estrena la plataforma cons-
tel·lacions, en la qual l’usua-
ri pot navegar per tot el fons 
d’art del museu.

una activitat del festival intangible, el mes passat al Morera.
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Anul·len el concert d’orgue a la Seu de diumenge
❘ LA seu D’urgeLL ❘ El Festival Orgues de Ponent i del Pirineu 
va anunciar ahir l’anul·lació del concert previst diumenge 
vinent a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell per una 
fractura al braç de l’organista Cristina Alís.

Reediten el primer àlbum de Maria del Mar Bonet
❘ BArceLoNA ❘ Discmedi va informar ahir de la reedició del 
primer disc de Maria del Mar Bonet en vinil i CD, publicat 
el 1970, i que inclou cançons com Fora des sembrat, No 
trobaràs la mar, Jota marinera i Me n’aniré de casa.

edu escaño (al centre), amb Sisco ayala i Josep Maria virgili.

múSica noveTaT

laia pedróS
❘ TàrregA ❘ El guitarrista de 
Tàrrega establert al Talladell 
Edu Escaño publica demà un 
nou disc, Quin merder! (a to-
tes les plataformes i en for-
mat físic), en el qual combina 
blues, funk i rock. Són nou 
cançons amb què “pretenc 
reflectir el moment en què 
es troba la societat actual” i 
“proposo un punt d’inflexió 
per a un canvi de rumb que 

considero inqüestionable”, 
va explicar l’artista. Del 9 a 
l’11 de desembre ja té actu-
acions a Euskadi i el dia 23 
el presentarà al pub Antares 
de Lleida. 

Escaño ha comptat amb 
els músics Josep Maria Vir-
gili (baix i contrabaix), Sis-
co Ayala (bateria), Ramon 
Macià (teclats i veus), Ire-
ne Chaubell (veus) i Xavier 
Monge (teclats).

Nou disc del músic de 
Tàrrega edu escaño
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