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Amb  el  seu  nou  disc,  Òscar  Antolí  reprèn  les  seves  aventures  pel
Mediterrani. Després de desenvolupar les seves exploracions prèvies
de les textures musicals de les penínsules Ibèrica, Balcànica i Anatòlia
amb el  seu primer  disc  „Peninsulas“,  „Isthmus“  fa  un  pas cap a  la
connexió  d'aquests  mons  sonors  a  través  de  ponts  musicals
terrestres. I, per descomptat, els seus companys del quartet aporten
els seus propis talents a aquestes composicions pròpies. El baixista
eslovè Marko Ferlan aporta profunditat i estabilitat, el percussionista
valencià  Carlos  Ronda  Mas  incorpora  molts  estils  rítmics
llatinoamericans en el seu art i el guitarrista vienès Rainer Maria Nero
explora  des  de  la  seva  base  musical  en  el  flamenc.  Tot  això
s'entrellaça capritxosament amb els sons de l'Orient, els Balcans i el
Llevant, l'extrem oriental d'aquest imaginari.

Pel que fa a aquest vessant oriental, „Isthmus“ es complementa amb
impressionants  convidats, com ara la cantant kurda Sakîna Teyna, el
ballarí  flamenc  Marco  de  Ana,  el  mag  persa  de  la  guitarra  Mahan
Mirarab,  l'acordionista  serbi  Miloš  Todorovski,  el  pianista  Marco
Annau, el violinista turc Efe Turumtay, l'experimentalista de la viola de
roda  Matthias  Loibner  i  la  cantant  grega  Alexia  Chrysomalli,  que
afegeix una cançó greco-macedònia encantadora amb Vardar Dreams.
Al llarg d'aquestes composicions estimulants que abasten continents
en la seva diversitat musical, Òscar no oblida la seua Tortosa natal i la
seua casa adoptiva de Viena. Així ho demostra la Jota del Portal (de
Remolins, el barri de Tortosa on va créixer), l'Ottakringer Blues (el barri
de Viena on viu actualment) i l'homenatge a la ruta d'autobús 13A que
enllaça els districtes de la capital austríaca.

Streaming Link

Streaming Link

https://redpmusic.lnk.to/peninsulas
https://redpmusic.lnk.to/isthmus
https://redpmusic.lnk.to/isthmus
https://redpmusic.lnk.to/peninsulas


                              VIDEOS                        

Peninsulas (feat. Sakina Teyna) Tortussak

Esperant-te a Sofia Entremig (amb quartet de corda)

https://www.youtube.com/watch?v=YbAjSa-Ldpc
https://www.youtube.com/watch?v=BzbB4407Vn8
https://www.youtube.com/watch?v=DEfABAUka6Y
https://www.youtube.com/watch?v=DBTxIXb3G6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DBTxIXb3G6Q
https://www.youtube.com/watch?v=DEfABAUka6Y
https://www.youtube.com/watch?v=BzbB4407Vn8
https://www.youtube.com/watch?v=YbAjSa-Ldpc
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