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DEIXAAS é o quinto traballo discográfico de 
Mercedes Peón (Altafonte, 2018). 
Sen abandonar a raíz e la tradición ca ten 
convertido nunha das artistas internacionais máis
carismáticas do world music, DEIXAAS incorpora 
unha faceta sumamente contemporánea e 
vangardista: inspírase en espacios industriais a 
base dun minucioso traballo de campo con 
grabacions de sonidos reais de maquinaria 
pesada, realizadas en asteleiros navais, 
incorporando toda a potencia estética e 
evocadora do formato spoken word noutras
pezas, ou aportando o contraste do atmosférico 
piano no tema que pecha o traballo. Múltiples 
capas para un disco producido íntegramente pola
artista con suma minuciosidade durante catro
anos, e que cuenta coa participación de Ana 
Fernandez e Mónica de Nut.
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O novo álbum de Mercedes Peón saiú ao mercado o 17 
de abril cunha expectación sen precedentes. Despois
do prelanzamento do primeiro single “Plataforma”, 
chegou o adianto do single que da nome ao disco 
“Deixaas”, cun alcance masivo da peza audiovisual co
acompaña  (con + de 5.000 visitas nas primeras 24/hs) 
filmado nunhos célebres asteleiros do país.
Peón alcanza novos hitos na súa carreira, racha clichés 
estéticos e musicais, da un paso máis no seu universo 
creativo e lévanos á evolución natural e contemporánea 
da súa música: un mestizaxe perfecto de electrónica 
con instrumentos tradicionais e voces líricas. É difícil 
encontrar artistas similares que igualen a cima musical 
e conceptual acadada por Mercedes Peón con DEIXAAS.
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O formato ao vivo concebido para DEIXAAS expande o 
universo creativo de Mercedes Peón conectando artesanía 
e vangarda dunha forma excepcional. Conserva a esencia 
de las inquedanzas presentes no universo estético da 
compositora: cuestions de identidade, de xenro, de 
linguaxe, de pertenenza, la transmisión de vínculos, do 
entorno sociopolítico máis inmediato… todo converxe e 
interactúa con linguaxes nunca esplorados antes de este 
xeito pola artista, quen cede o seu protagonismo escénico 
para dar cunha auténtica banda de mulleres.
Estética e ideario máis actual, imposible.

A nova xira de Mercedes Peón a ubica nunha madurez 
creativa exquisita, e o espectáculo de DEIXAAS revalida a 
súa posición como imbatible icono musical, capaz 
novamente dunha experiencia artística única, un 
verdadeiro transo que nos reconecta co máis xenuino da 
música e a convirte en cadea de transmisión cultural de 
primeira orde.
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DATAS:

11/5/18
Madeira

13/5/18
Ferrol

19/5/18
Madrid (Conde Duque, 
Festival LaborArte)

19/7/18
Chipre

15/7/18
Padrón

24/7/18
Santiago de Compostela

2/8/18 
A Coruña

7/9/2018
Madrid (Arganzuela)

12/9/18
Vic

13.10
Pontevedra

8/10
Zaragoza

10/11
Valencia

24/11/18
Porriño

2/12/2018
A Coruña 

(+)
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DATAS:

26/1/19
Glasgow

8/3/19
Évora (Portugal)

9/3/19
Saint Boig (Llobregat)

6/4/19
Valladolid

30/4/19
Pontevedra

17/5/19
Festiletras (Ponteceso)

18/5/19 
Viana do Bolo (Ourense)

24/5/19
París

29/6/19
A Coruña

24/7/19
Outes

26/7/19
Sin Sal Fest (Pontevedra)

27/7/19
Sfinks Fest (Bruselas)

3/8/19
Festival du Chant da Marin
(Bretaña / Francia)

10/8/2019
Loriant Fest (Bretaña/ Francia)

16/8/19
Ariano Folk (Italia)

23, 24 e 25/8/19
Frankfurt (Alemaña)

E máis concertos de 
camiño…
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Materiais DEIXAAS:

Press Kit Mercedes Peón // DEIXAAS:

*Preme nos logos.

info@mercedespeon.gal

http://smarturl.it/7sqy17
https://bit.ly/2GwiqGF

