Nota de premsa

Antònia Font presenta el seu últim treball Vostè és
Aquí al Centre Cultural Terrassa
L’actualitat musical catalana arriba al Centre Cultural de la mà d’un dels
grups més rellevants del pop català. Els Antònia Font presenten el seu
darrer treball, l’existós Vostè és Aquí, dissabte 23 de febrer.
La temporada de directes del Centre Cultural de Terrassa ofereix, en aquesta
ocasió, el concert del quintet mallorquí Antònia Font en un moment dolç de la
seva trajectòria musical.
Completaran la temporada de directes, els dos concerts que s’emmarquen dins
el 32è Festival Jazz de Terrassa: Banda de Terrassa i Camut Band (9 de
març) i Gregory Porter (15 de març). Pel dia 21 d’abril està programada una
actuació destinada al públic més adolescent amb el grup Macedònia, i tancarà
la temporada un clàssic de la cançó espanyola, Manolo Escobar amb la seva
Historia de la Cobla.
Antònia Font, la formació
És un grup de música mallorquí nascut el 1997 que es caracteritza per la seva
música festiva i per les seves lletres humorístiques i fantasioses. Entre els
temes de l’univers creatiu d’Antònia Font destaquen, especialment, l’espai,
l’astronomia i tot el que es relaciona amb allò astronòmic; però, també,
l’ambient més quotidià i proper, que estableix un joc constant entre una
perspectiva local, global i universal o còsmica del món.
Habitualment se’ls classifica com a grup de pop, tot i que ells manifesten que
en el moment de compondre les cançons no tenen “prejudicis d’estil”, i els
temes són una cosa que, sovint, surt espontàniament.
Han circulat diverses versions i llegendes sobre l’origen del nom del grup.
Sempre que s’ha preguntat al grup sobre el seu nom, han respost que es deu a
una companya d’universitat, de nom Antònia Font, que els va acompanyar
durant el període de formació.
Vostè és Aquí
Projecte discogràfic que trenca amb tot el que han fet al llarg de la seva
trajectòria. S’hi reflecteixen conceptes musicals que no solen encaixar en el
format habitual de cançó pop. Un experiment que només una formació amb el
seu recorregut artístic i el seu reconeixement es pot permetre.
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Tot experimentant amb els límits del format cançó però sense abdicar del pop,
Joan Miquel Oliver (guitarra i composició), Pau Debon (veu), Jaume Manresa
(teclats), Joan Roca (baix i Pere Manel Debon (bateria) demostren, un vegada
més -i ja van vuit-, que el seu món no és d’aquest regne. Dividit en tres
itineraris que obren noves possibilitats d’escolta, el periple està farcit de
sorpreses: estampes de màgica quotidianitat, instrumentals que en realitat no
ho són, ficcions basades en fets reals i, fins i tot, una versió dels també
mallorquins Tot Sants (Leyenda Negra). Grans cançons breus en durada però
molt llargues en musicalitat, poesia i emotivitat.

Les dades:
Concert: Antònia Font
Àlbum: Vostè és Aquí
Data: Dissabte 23 de febrer de 2013
Hora: 21 h
Lloc: Centre Cultural Terrassa. Rambla d’Ègara, 340
Preu: 18 €
Més informació i venda localitats: www.fundacioct.cat
Telèfon: 902 180 677
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