
Després d’editar ‘Inesperadament’ (Autoeditat, 2008) i ‘Sota 
els llençols’ (Autoeditat, 2010) Meritxell Gené ens presenta 
el seu últim treball discogrà!c, anomenat ‘Així t’escau la 
melangia’ (Khlämor records, 2013) un disc d’homenatge al 
poeta lleidatà Màrius Torres.

Amb sis anys d’experiència damunt dels escenaris, la cantau-
tora lleidatana ens presenta el seu tercer treball discogrà!c. 
Amb aquest projecte, dóna l’agraïment més sincer envers al 
seu poeta de capçalera, el poeta que l’ha fet connectar amb els 
seus records d’infantesa i d’intimitat; Amb els pensaments, els 
sofriments, els desigs i les sensacions. Amb la seva manera 
d’entendre la vida, i també la mort.

Tots els temes d’aquest disc connecten amb el Màrius més es-
piritual, el que ens parla dels sentiments, les passions, l’art, el 
paisatge, la música, la nit i els somnis. Ens trobem amb Màrius, 
el poeta de l’esperança.

Connecta amb el poeta que ens escriu per compartir la presèn-
cia de l’altre, ens escriu per no sentir-se sol, tot refugiant-se en 
les paraules. Unes paraules que sacien l’esperit d’unes mans 
que acuradament escriuen.

Amb la voluntat de recuperar i reivindicar la !gura del poeta, 
Gené ens ofereix una selecció amb deu dels poemes de la seva 
extensa i deliciosa obra poètica. Arranjats amb delicadesa, 
dóna protagonisme en cada paraula i en cada vers, buscant la 
força interpretativa que suggereix.

Aquest treball ha comptat amb la producció de Jordi Gasion 
i el disseny grà!c de Pau Llop (131.gd).

El nou disc presenta una estètica clarament intimista, la can-
tautora així continua destil·lant la tendresa a la qual ens té 
acostumats. Amb veu dolça, melodies intrínseques, torna 
després de dos anys del seu darrer treball.

Aquest disc ha estat possible gràcies a la col·laboració de tots 
els mecenes que han cregut en aquest projecte, i ens han ajudat 
a fer-lo realitat. La recaptació a través del micromecenatge ha
servit per poder cobrir la major part de les despeses de l’edició, 
la gravació i el disseny grà!c del disc.

El disc es va presentar el dia 7 de Març en un concert a l’Auditori 
Barradas de l’Hospitalet de Llobregat, dins del Festival Barnasants; 
i el dia 8 de Març a la Cafeteria Slàvia de Les Borges Blanques.

www.meritxellgene.cat
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