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Nascut	  el	  1987	  i	  llicenciat	  el	  2009	  a	  l'Escola	  Superior	  de	  Música	  de	  Catalunya	  
(ESMUC),	  als	  seus	  29	  anys	  Mezquida	  s'ha	  convertit	  en	  un	  dels	  músics	  més	  
valorats	  i	  sol·licitats	  del	  panorama	  jazzístic	  i	  les	  músiques	  improvisades	  a	  
Espanya,	  com	  demostra	  la	  seva	  intensa	  i	  versàtil	  activitat	  concertística,	  
discogràfica	  i	  creativa	  al	  costat	  de	  molts	  dels	  millors	  músics	  del	  país.	  

Elogiat	  per	  la	  seva	  versatilitat	  i	  el	  seu	  potent	  magnetisme	  musical,	  és	  un	  dels	  
artistes	  més	  complets	  i	  expressius	  de	  la	  seva	  generació.	  Ha	  gravat	  més	  de	  40	  
discos:	  10	  com	  a	  líder	  amb	  la	  seva	  pròpia	  música	  i	  30	  com	  a	  sideman	  en	  influents	  
grups	  del	  panorama	  actual.	  Ha	  actuat	  en	  auditoris,	  clubs	  i	  festivals	  de	  25	  països,	  
en	  4	  continents	  així	  com	  en	  alguns	  dels	  clubs	  de	  jazz	  més	  emblemàtics	  del	  món	  
com	  el	  Blue	  Note	  de	  Nova	  York,	  SF	  Jazz	  de	  Sant	  Francesc,	  Unterfarht	  de	  Munic,	  
Bimhuis	  d'Amsterdam,	  Porgy	  and	  Bess	  de	  Viena,	  Jamboree	  de	  Barcelona,	  BMC	  de	  
Budapest,	  Cafè	  Central	  de	  Madrid	  i	  el	  Sometime	  de	  Tòquio.	  Ha	  compost	  música	  
per	  a	  obres	  de	  teatre	  i	  gravat	  programes	  de	  televisió.	  

Una	  desena	  de	  premis	  (Altaveu	  2015,	  premi	  Enderrock,	  4	  anys	  premiat	  Músic	  de	  
l'Any	  per	  l'AMJM	  de	  Catalunya,	  etc.)	  jalonen	  la	  seva	  fulgurant	  carrera	  musical	  que	  
combina	  amb	  la	  docència	  a	  l'Escola	  Superior	  d'Estudis	  Musicals	  i	  al	  Conservatori	  
Superior	  del	  Liceu	  de	  Barcelona.	  

CURRÍCULUM	  EXTENS	  

Marco	  Mezquida	  neix	  a	  Menorca	  el	  11	  de	  març	  de	  1987,	  als	  tres	  anys	  ja	  jugava	  
amb	  teclatdets	  i	  bateries	  i	  als	  7	  anys	  comença	  els	  seus	  estudis	  musicals	  a	  Maó	  fins	  
el	  2005,	  on	  es	  forma	  en	  piano	  clàssic	  amb	  Isabel	  Fèlix,	  piano	  modern	  amb	  Suso	  
González	  i	  orgue	  d'església	  amb	  Tomé	  Olives.	  Va	  obtenir	  la	  llicenciatura	  de	  
piano	  jazz	  el	  2009	  a	  l’Escola	  Superior	  de	  Música	  de	  Catalunya	  (ESMUC),	  on	  va	  
estudiar	  entre	  d’altres	  amb	  Albert	  Bover,	  Lluís	  Vidal,	  Agustí	  Fernández,	  Ramon	  
Coll	  i	  Juan	  de	  la	  Rubia.	  

	  
Als	  29	  anys	  Mezquida	  s’ha	  convertit	  en	  un	  dels	  músics	  més	  valorats	  i	  sol·licitats	  
del	  panorama	  musical	  jazzístic	  i	  de	  les	  músiques	  improvisades	  a	  Espanya	  com	  
demostra	  la	  seva	  intensa	  i	  versàtil	  activitat	  concertística,	  discogràfica	  i	  creativa	  al	  
costat	  dels	  millors	  músics	  del	  país.	  És	  el	  pianista	  de	  moda,	  el	  més	  sol.licitat	  del	  
panorama	  actual.	  Per	  la	  seva	  trajectòria	  ha	  rebut	  diversos	  reconeixement	  i	  
premis:	  Premi	  Altaveu	  2015,	  Premi	  Enderrock	  pel	  seu	  disc	  My	  Friend	  Marko,	  4	  
anys	  premiat	  Músic	  de	  l’Any	  2011,	  2012,	  2013	  i	  2015	  per	  l’Associació	  de	  Músics	  
de	  Jazz	  i	  Música	  Moderna	  de	  Catalunya,	  Finalista	  al	  Parmigiani	  Jazz	  piano	  
Competition	  2016	  a	  Suïssa,	  1r	  premi	  jazz	  Almeria	  2014,	  1r	  premi	  Palma	  
Comercial	  2009.	  Nominat	  menorquí	  de	  l'any	  en	  les	  darreres	  edicions,	  etc	  



Ha	  gravat	  més	  de	  40	  discos:	  10	  discos	  com	  a	  líder	  o	  colíder	  dels	  seus	  grups	  on	  
potencia	  la	  faceta	  de	  compositor	  i	  improvisador	  (1	  quartet,	  4	  trios,	  tres	  duos	  i	  dos	  
discos	  de	  piano	  sol)	  i	  ha	  gravat	  uns	  40	  cds	  més	  com	  a	  sideman	  sent	  membre	  
d’alguns	  dels	  grups	  més	  actius	  i	  influents	  de	  l’escena	  del	  jazz	  nacional	  amb	  els	  
quals	  ha	  actuat	  en	  nombrosos	  auditoris,	  sales	  i	  clubs	  en	  Festivals	  Internacionals	  
de	  Jazz	  d'EUA	  al	  Japó	  en	  més	  de	  25	  països	  en	  4	  continents	  i	  en	  clubs	  
emblemàtics	  com	  el	  Blue	  Note	  de	  Nova	  York,	  el	  SF	  Jazz	  de	  San	  Francisco,	  l’A	  
Trane	  de	  Berlín,	  Unterfarht	  de	  Munic,	  Bimhuis	  d’Amsterdam,	  Porgy	  and	  Bess	  de	  
Viena,	  BMC	  de	  Budapest,	  JKF	  de	  Sant	  Petersburg,	  Sometime	  de	  Tokyo	  i	  és	  un	  
habitual	  del	  Jamboree	  de	  Barcelona,	  on	  hi	  ha	  realitzat	  ja	  més	  de	  100	  concerts	  
dobles.	  	  

Paral.lelament	  a	  la	  seva	  vesant	  creativa	  i	  concertística	  liderant	  els	  seu	  propis	  
grups	  (trios,	  quartet,	  duos,	  solos)	  aquests	  són	  alguns	  dels	  grups	  dels	  que	  
Mezquida	  forma	  part:	  Giulia	  Valle	  Group,	  Marc	  Miralta	  4t,	  Raynald	  Colom	  4t,	  MAP	  
(Mezquida/Aurignac	  /Prats),	  Julián	  Sánchez	  4t,	  Albert	  Cirera	  i	  Tres	  Tambors,,	  
Joan	  Vidal	  Sextet,	  Gonzalo	  del	  Val	  trio,	  David	  Mengual,	  Chicuelo	  &	  Mezquida,	  
Michael	  Olivera	  group,	  Guillermo	  Mcgill	  quintet,	  Gabriel	  Amargant	  5t,	  Marcel·lí	  
Bayer	  4t,	  Pablo	  Selnik	  i	  Mezquida,	  Celeste	  i	  Mezquida…	  i	  ha	  actuat	  i	  col·laborat	  al	  
costat	  d’importants	  músics	  del	  mon	  del	  jazz,	  la	  improvisació	  lliure,	  la	  cançó,	  el	  
flamenc	  i	  tango	  i	  música	  clàssica,	  ballarins.	  Alguns	  noms	  són	  els	  cantants	  Alfonso	  
de	  Vilallonga,	  Celeste	  Alías,	  Carme	  Canela,	  Sílvia	  Pérez	  Cruz,	  Fernando	  Rios	  
Palacio,	  Ginesa	  Ortega;	  grans	  músics	  de	  jazz	  com	  Lee	  Konitz,	  Masa	  
Kamaguchi,	  Perico	  Sambeat,	  Gorka	  Benítez,	  Jorge	  Rossy,	  Javier	  Colina,	  Bill	  
Mchenry;	  guitarristes	  flamencs	  com	  Chicuelo,	  ballarins	  com	  Sol	  Picó,	  Laia	  Molins,	  
Joan	  Taltavull,	  Juan	  de	  Juan,	  	  i	  un	  llarg	  etcètera,	  

Ha	  estat	  pianista	  solista	  tocant	  jazz	  o	  clàssic	  al	  costat	  de	  diverses	  orquestres	  i	  
big	  bands,	  orquesta	  de	  cobla,	  orquesta	  de	  lliure	  improvisació	  i	  orquestes	  
electròniques	  dirigides	  per	  Salvador	  Brotons	  o	  J.A	  Amargós	  o	  Marius	  Mcguinness	  
entre	  d’altres.	  Al	  2016	  ha	  rebut	  l’encàrrec	  de	  l’Auditori	  de	  Barcelona	  de	  revisitar	  
Ravel	  amb	  el	  seu	  nou	  Trio	  Ravel.	  	  

Mezquida	  realitza	  habitualment	  concerts	  a	  piano	  sol	  per	  tot	  el	  país	  i	  per	  Europa	  a	  
piano	  sol	  amb	  els	  que	  ha	  seduït	  de	  manera	  especial	  públic	  i	  crítica	  en	  importants	  
teatres	  i	  auditoris	  arreu.	  Ha	  enregistrat	  dos	  discos	  piano	  sol:	  “L’hora	  fèrtil”	  
(Whataboutmusic	  2013)	  i	  “Live	  in	  Terrassa”	  (Underpool	  2015)	  i	  prepara	  dos	  més	  
per	  aquest	  final	  d’any:	  el	  seu	  directe	  a	  piano	  sol	  al	  Palau	  de	  la	  Música	  Catalana,	  i	  el	  
disc	  d'estudi	  "Amateur”	  

Ha	  gravat	  diversos	  programes	  de	  música	  per	  a	  la	  televisió	  catalana	  i	  la	  coreana,	  
com	  Jazz	  a	  l’Estudi	  o	  A	  prop.	  Ha	  composat	  música	  per	  a	  teatre,	  com	  l’exitosa	  
producció	  del	  Teatre	  Lliure	  “El	  curiós	  incident	  del	  gos	  a	  mitjanit”	  dirigida	  per	  Julio	  
Manrique	  el	  2015	  o	  la	  preciosa	  adaptació	  d’El	  petit	  príncep	  fets	  per	  Ivan	  Andrade	  
i	  Joan	  Taltavull	  estrenada	  a	  Líthica	  de	  Ciutadella	  de	  Menorca	  el	  2014.	  

	  



Ha	  rebut	  classes	  en	  seminaris	  i	  masterclassesde	  reconeguts	  músics	  com	  Fred	  
Hersch,	  Agustí	  Fernández,	  Dave	  Kikosky,	  John	  Taylor	  i	  Wolfgang	  Hörlin,	  Aaron	  
Goldberg,	  i	  compagina	  l’activitat	  concertística	  amb	  la	  docència:	  actualment	  
és	  professor	  de	  l’Escola	  Superior	  d’Estudis	  Musicals	  (ESEM)	  del	  Taller	  de	  
Músics	  de	  Barcelona	  i	  del	  Conservatori	  Superior	  del	  Liceu.	  

	  	  


