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BIOGRAFIA: Joan Mar Sauqué (Garrigoles, 1996) va iniciar-se amb la música als set anys, amb
un trombó que hi havia a casa dels avis. Aviat es va passar a la trompeta, estudiant a l’escola
de música municipal de Torroella de Montgrí, on va rebre classes de trompeta, llenguatge
musical, combo, big band i improvisació.
El 2011 va començar a estudiar amb David Pastor, qui poc després el va introduir a la
Sant Andreu Jazz Band de Joan Chamorro. Amb aquesta formació ha gravat i/o actuat amb
intèrprets de la talla de Scott Robinson, Dick Oatts, Jon-Erik Kellso i Scott Hamilton. El
2012 es va establir a Barcelona, on va cursar dos anys de trompeta clàssica i va estudiar
trompeta jazz a l’ESMUC.
La principal font d’inspiració de Sauqué és el grup de músics de la costa est dels EUA,
alguns sorgits de les files de l’orquestra de Lionel Hampton de 1953, un entramat d’estils
musicals i relacions personals que va incloure noms com Tadd Dameron, Gigi Gryce, Art
Farmer, Clifford Brown i Benny Golson.
EL DISC: Aquest entramat d’amistats musicals dóna forma al nou disc de Sauqué. Els dotze
temes que presenta estan relacionats amb tals músics i, la majoria d’ells, rarament han estat
enregistrats anteriorment.
La selecció que ha dut a terme Sauqué és el resultat d’explorar vies pròpies per donar
un nou aire a composicions que li han resultat atractives, interessants o emocionants. Així
doncs, lluny de tractar-se de mers homenatges a trompetistes del passat, la curosa selecció de
temes ha estat determinada pel seu contingut melòdic com a punt de partida per les seves
pròpies interpretacions.
Pel que respecta a la formació del grup, un trio de trompeta, guitarra i contrabaix,
malgrat que té els seus precedents històrics (el de Chet Baker al segell Steeplechase, o el de
Nicholas Payton a Verve), però els motius del líder aquí són, també, propis: el resultat de
buscar la màxima claredat per presentar aquesta música.
La relació del jazz amb el seu propi passat és complexa, però no per Sauqué: simplement
constitueix el seu marc estètic preferit per expressar-se.

Gone with the Wind es el tercer disc de Sauqué, després de Joan Chamorro Presenta Joan Mar
Sauqué (Jazz to Jazz, 2016) i Vou onde o vento (autoproduït, 2018).
CONTACTE/ENLLAÇOS
Joan Mar està disponible per entrevistes/comentaris/actuacions a joanmarsauquevila@gmail.com
PÀGINA WEB: https://www.joanmarsauque.com
BANDCAMP: https://thechangesmusic.bandcamp.com/album/gone-with-the-wind

