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Mar Grimalt guanya el Concurs
Sons de la Mediterrània
L'artista felanitxera va imposar-se en la final de la Fira Mediterrània

La mallorquina Mar Grimalt | Promocional

La mallorquina Mar Grimalt és la guanyadora del 14è Concurs Sons de la Mediterrània,
després de la final celebrada ahir a la Taverna de la Fira Mediterrània de Manresa. També van
actuar com a finalistes Joan Peiró Aznar, Diode i La Troupe.
Grimalt va convèncer el jurat amb l'expressivitat i la força comunicativa de la seva veu,
acompanyada únicament de guitarra durant tota la actuació, llevat del principi impactant -que va
obrir cantant percutint una taula de la mateixa manera en què tantes i tantes dones, al llarg dels
segles, han mirat d'alleugerir i fer més rítmica la feina d'amassar la pasta de blat per fer pa-, i
també del final, en què va agafar el pandero per cantar una lletra visceral de naixement i mort
inspirada en un poema de Maria Mercè Marçal.
El Concurs Sons de la Mediterrània està organitzat pel Centre Artesà Tradicionàrius i el Grup
Enderrock, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, i s'adreça a grups i solistes
emergents que presentin propostes de folk i músiques d'arrel de la Mediterrània. El guanyador del
concurs obté com a premi la gravació, producció i promoció d'un disc en un estudi professional, una
campanya de publicitat i la contractació als principals festivals i cicles de folk del 2022: Festival
Internacional Tradicionàrius, Fira Mediterrània de Manresa, Circuit Folc, Música a la Vila del
Vendrell, FIMPT de Vilanova i la Geltrú i Ethno Catalonia de Banyoles.
Fins ara, els guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània han estat la big band d'arrel
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mallorquina Grollers de sa Factoria (2008), el quartet Amansalva (2009), el grup de folk
instrumental Tazzuff (2010), el grup de folk del Baix Llobregat RIU (2011), la colla grallera Els
Laietans (2012), el grup de folk-jazz instrumental Inxa Impro Quartet (2013), el grup de folk-rock
de l'Horta Mox (2014), el grup de folk festiu del Camp de Tarragona Roba Estesa (2015), el duet
de gralla i acordió Criatures (2016), les explosives Balkan Paradise Orchestra (2017), la
cantautora Clàudia Cabero (2018), el grup unipersonal La Companyia MINIMíssimA (2019) i, els
més recents, el duo valencià format per la cantant Laura Esparza i el guitarrista i percussionista
Carlos Esteban (2020), que com a guanyadors de l'any passat han presentat en aquesta edició de
la Fira Mediterrània el seu nou disc, Espais (Primavera d'Hivern, 2021).
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