
FLOR DE SAL

Flor de Sal

La més salada de totes. Flor de sal neix dins del marc cultural 

mediterrani, en format musical. Joan Mesquida, acompanyat del 

seu quartet i amb col·laboracions especials, ens endinsen en un 

concert intimista, amable i, perquè no, saladet. 

Una potent selecció de temes menorquins amb una reinterpretació 

prudent i delicada en els arranjaments aporten una nova dimensió 

de sabor. Un recorregut pels nostres sentits i emocions que no 

deixa indiferent.

Joan Mesquida crea un món musical que s’inspira en el treball de 

coneguts artistes menorquins i del panorama musical mediterrani, 

donant-li però un toc especial i diferent, ple de noves textures que 

aporten un gust sorprenent. Coneguda com la “sal de la vida”, Flor 

de sal, es cristal·litzarà a través d’un petit viatge de transformació.

Com a qualsevol de les millors degustacions les postres són un dels 

plats preferits per a tothom i a on la creativitat esdevé màgia. The 

Scientist, Gravity o La rosa, tres temes que s’allunyen de primeres 

de l’entorn mediterrani. Deixem que el nostre ingredient estrella, la 

flor de sal, harmonitzi amb la dolçor d’aquestes postres creant així 

una grata experiència al degustar-los.

Flor de sal, és un potenciador d’energia positiva, d’estimació 

a sa vida! Un ingredient extra que aporti una experiència vital 

sanadora on les emocions passin d’estar contingudes a alliberar-se 

completament.”
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•          Na Nena (O. Monasterio, arr: Joan Mesquida)
•          Un passeig pel mar (Joan Mesquida)
•          No em queda clar (Manu Guix) arr: Joan Mesquida
•          Xoroi (A. Gomila S. Codina, arr. Joan Mesquida)
•          El 8 vents (de quan tu véns) (propi: Joan Mesquida)
•          Nedant pel mediterrani (Shanti, arr: Joan Mesquida)
•          Vestida de nit (Sílvia Pérez Cruz, arr: Joan Mesquida)
•          No s’enfonsa (Guiem Soldevila, arr: Joan Mesquida)
•          Si véns (Ja t’ho diré, arr: Joan Mesquida)
•          The Scientist (Coldplay, arr: Joan Mesquida)
•          Gravity (Coldplay, arr: Joan Mesquida) 
•          La rosa (El petit princep musical, arr: Joan Mesquida) 
•          Mira el cel (O. Monasterio, arr. Joan Mesquida)
•          Sa balada d’en Lucas (O. Monasterio, arr: Joan Mesquida)

Joan Mesquida Faner 
(Clarinet i saxo, director i productor)

Soc en Joan Mesquida, vaig néixer a Ciutadella el 1976. Vaig 
iniciar  la meva formació musical a l’acadèmia musical de 
Ciutadella començant amb la flauta i la guitarra. Però és 
el clarinet l’instrument que me va despertar realment la 
meva inquietud musical i amb el que compartesc a dia 
d’avui tota la meva essència musical. Els meus inicis es 
produeixen en el sí de la Banda de Música de Ciutadella on 
me form com a instrumentista i on agaf una experiència 
sòlida per emprendre nous camins. Després d’obtenir el 
grau Mitjà de Clarinet al Conservatori Professional de les 
Illes Balears vaig seguir la meva formació professional a 
Barcelona on obtenc el Grau Superior de clarinet i música 
de cambra.

Paral·lelament als estudis oficials he anat realitzant cursos 
de música, composició i arranjaments, direcció d’orquestra 
i direcció de bandes de música i també formant-me en 
menor exigència amb altres instruments com el saxo, el 
piano i la viola... Com a clarinetista he realitzat nombrosos 
concerts actuant amb bandes, orquestres, agrupacions 
de cambra i com a solista he liderat diferents projectes 
ja siguin de música clàssica, jazz o música més moderna, 

sempre amb intenció de créixer i satisfer les meves 
inquietuds musicals. Per altra banda iniciï la meva passió 
per la direcció el 2000 al front de la Banda de Música 
de Ciutadella on hi encara en soc el seu director titular, 
compaginant amb tot tipus de direcció musical, ja siguin 
orquestres, big bands, musicals, sarsueles i diferents tipus 
d’espectacles. He enregistrat dos cds amb la Banda de 
música de Ciutadella i he col·laborat en l’enregistrament 
i també en concerts en viu amb molts i diferents artistes 
del panorama menorquí sobretot. He estat guardonat en 
vàries ocasions amb premis lliurats per diferents entitats 
menorquines. 

Actualment soc el director de la Banda Municipal de 
Música de Ciutadella, i duc una llarga trajectòria docent 
a dins l’Escola de Música de Ciutadella com a director de 
les bandes joves i també com a professor de clarinet a 
Ciutadella i ara també a l’Escola de Música des Mercadal. 
Compagin aquesta tasca docent amb altres projectes 
professionals dirigint i produint tot tipus d’espectacle. 
La música per jo, és la font principal d’energia, gràcies a 
ella puc alimentar el meu esperit creatiu dins l’àmbit 
professional i també personal, m’ajuda a retrobar-me en els 
millors i també en els pitjors moments, i és que la música 
ens sana i ens revitalitza en tots els sentits.  
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FLOR DE SAL

JOAN MESQUIDA 
PRESENTA ‘FLOR DE SAL’, 
EL SEU PROJECTE MÉS 
PERSONAL. NO SÓN POCS 
ELS PROJECTES ARTÍSTICS 
NASCUTS DURANT LA 
PANDÈMIA, PER A SER MÉS 
EXACTES EN EL PERÍODE 
DE TEMPS EXTRA LLIURE 
QUE VAN PROPORCIONAR 
L’ANY PASSAT ELS MESOS 
DE CONFINAMENT. AIXÒ HA 
DONAT PEU AL FET QUE EL 
MÚSIC JOAN MESQUIDA, 
CONEGUT PER PORTAR 
DURANT MOLTS ANYS LA 
BATUTA DE LA BANDA DE 
MÚSICA DE CIUTADELLA, 
HAGI FET UN PAS AL 
CAPDAVANT PER A DONAR 
FORMA AL SEU PROJECTE 
«MÉS PERSONAL», UN 
CONCERT QUE PORTA PER 
TÍTOL «FLOR DE SAL» I PER 
AL QUAL HA FORMAT UN 
QUINTET QUE PORTA EL SEU 
NOM. 

«AL LLARG DELS ÚLTIMS 
ANYS HE FET MOLTA 
DIRECCIÓ, I ARRIBAT A 
UN PUNT VAIG SENTIR LA 
NECESSITAT DE TOCAR, 
DE MOSTRAR LA MÚSICA 
QUE TINC GANES DE FER», 
RECONEIX MESQUIDA. I 
PER A AIXÒ HA DECIDEIXO 
ENVOLTAR-SE D’UN GRUP 
DE «BONS MÚSICS» 
QUE LI ACOMPANYIN EN 
AQUESTA NOVA AVENTURA. 
AQUESTS SÓN JOSEP 
RUETE (GUITARRES), ÀNGEL 
GELABERT (TECLATS), SILVE 
SOLER (BAIX) I PERE MOLL 
(BATERIA I PERCUSSIÓ). 
MESQUIDA (CLARINET I 
SAXOS) COMPLETA UN 
QUINTET QUE PER A 
L’OCASIÓ COMPTARÀ AMB LA 
COL·LABORACIÓ ESPECIAL 
DE BLANCA COLL (VIOLÍ).
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