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G
uillamino té una ha-
bilitat especial, un
do de l’oportunitat
o uns esclats d’in-
tel·ligència que el

fan estar sempre a la cresta de
l’actualitat, de la cosa musical.
Que és del que es tracta quan es
pretén viure d’allò que a un li
agrada, com és el seu cas, de la
música. El barceloní Pau Guilla-
met (estudiant de Belles Arts, fill
de periodista, inquiet i polifacè-
tic artista sonor) s’ha fet des de fa
un decenni un nom inconfusible
de l’escena musical local i inter-
nacional, amb la seva combinació
demúsica electrònica i esporàdi-
ques incursions en la cançó de di-
ferent format.
La seva presència, per exem-

ple, al Sónar i altres cites electrò-
niques de prestigi similar són ha-
bituals, però, com és també habi-
tual en ell, ha tornat a sorprendre
l’aficionat amb el seu esperat nou
àlbum, titulat Un altre jo (Bank-

robber). Una addictiva col·lecció
de deu cançons noves i originals
seves concebudes i interpretades
en clau soul i –menys– funk, gra-
vades al Pla de l’Estany de forma
totalment analògica i amb el su-
port de la seva nova banda, uns
The Control Z’s en bona mesura
responsables d’aquest canvi de
vestuari sonor. Guillamino
(1976) i TheControl Z’s presenta-
ran la nova obra en directe el 14
de març al Black Music Festival

(Salt) i dos dies després en el
Jamboree barceloní dins de la
programació del festival Barna-
Sants. Abans, avui mateix a les 19
hores, es presenta alMacba el do-
cumental Vaig tocar amb les
mans, basat en el procés de crea-
ció del nou disc, i realitzat per
Fréderic Beaumont i David Gu-
tiérrez Camps.
Així doncs, el músic català ha

deixat de moment aparcats els
seus bits electrònics i les seves

cançons neofolks i s’ha decantat
pel soul, el funk i el groove d’es-
sència més dels anys setanta, per
a la qual cosa compta amb l’es-
mentada banda de suport, un
combo de vuit músics entre els
quals destaquen vents i metalls i
la veu de Judit Neddermann. El
mateix Guillamino, que s’acaba
de mudar de domicili barceloní
optant pels voltants de Vallvidre-
ra, i que també acaba de ser pare
per segona vegada, té la resposta
ben greixada quan se li inquireix
pel seu canvi de registre: “Ja sé
que normalment se m’ha identifi-
cat amb lamúsica electrònica, pe-
rò per una sèrie de raons en
aquesta ocasió em venia de gust
fer un disc que estigués en l’ona
soul; em semblava que elmoment
era el més idoni i es tracta d’un
estil que sempre m’havia atret...
així que vaig pensar que era lami-
llor manera de portar a col·lació
el meu vessant més pop”.
El volum està gravat analògica-

ment perquè “comque faig aques-
ta proposta de soul i, en general
de cançó, ja que he fet allò de

sempre, despullar-me i posar les
cançons davant de tot, per dir a
l’oient que només són cançons i
lletres, no hi ha electrònica ni ar-
tificis”, explica. I recorda, par-
lant d’aquest gènere nou per a ell
en què s’espavila amb aparent fa-
cilitat, que La vida “era pràctica-
ment el meu únic tema souler

que havia fet en el passat i em ve-
nia de gust fer un disc sencer en
la mateixa línia. Quan graves en
directe a l’estudi, l’energia i
l’adrenalina que desprens mai no
la podries assolir gravant en un
estudi digital convencional”.
És innegable que la seva car-

rera és una sorpresa darrere de
l’altra. “És veritat; ja sé que pot
despistar el personal, però enca-
ra que no sigui gens fàcil canviar
d’estil, sóc dels que s’apunten a
un bombardeig. El que he fet a
Un altre jo és en cert sentit com
pujar al carro del que va fer al
seu dia Jamie Lidell, que va pas-
sar de l’electrònica a fer un disc
de soul sense tenirmés experièn-
cia. Gaudeixo molt provant co-
ses diferents... de fet, no tinc ni
idea del que faré al meu pròxim
disc”. I entre aquestes sorpreses
també es troba que totes les can-
çons –entre elles una sobre text
de Pere Calders– estiguin inter-
pretades en català: “Per mi fer
un tema soul en anglès no té gai-
re sentit tret que sigui un cover.
Trobo que té sentit cantar en an-
glès quan faig música electròni-
ca, però quan faig soul d’ara ma-
teix m’interessa que s’entengui
el que dic i per això el canto en
català”.c
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El Macba exhibeix avui
el documental ‘Vaig
tocar amb les mans’,
sobre la gènesi del disc

Pau Guillamet, fotografiat la setmana passada a Vallvidrera

Parsifal 13/14 - Centenari de
l’estrena a Barcelona

Autor: Richard Wagner
Adaptació i direcció: Carlus Pa-
drissa & La Fura dels Baus
Vestuari: Chu Uroz
Intèrprets: Christopher Robert-
son,MariaHinojosa, VicençEste-
ve, Joan-Sebastià Colomer, Gal-
dric Santana (campanes), Xevi
Ramon (forner), VéroniqueWer-
klé (piano). Lloc i data: Foyer del
Gran Teatre del Liceu (9/1/2014)

ROGER ALIER

El 31 de desembre va fer cent anys
de l’estrenamundial legal deParsi-
fal fora de Bayreuth, acabats els 30
anys de drets exclusius que Wag-
ner havia donat a la ciutat. Barcelo-
na va ser, doncs, la primera ciutat
on, per un decalatge d’una hora res-
pecte de l’hora oficial a Alemanya,
es va poder estrenar legalment la

darrera creació wagneriana, amb
el tenor Francesc Viñas com a pro-
tagonista. Que aquest 2013 nohi ha-
gués cap representació d’aquesta
obra a Barcelona va fer que Carlus
Padrissa (que va muntar fa poc un
Parsifal a Colònia) es decidís a fer
un espectacle a la nostra ciutat,
amb la col·laboració del Cercle del
Liceu i del teatre mateix.

Amb una assistència compacta,
el Foyer va poder presenciar un es-
pectacle curiós format per frag-
mentsmusicals de l’obrawagneria-
na, amb intèrprets de qualitat, com
el baríton Christopher Robertson,
aclamat per la seva veu, amés de la
refinada Maria Hinojosa en el rol
de Kundry i les veus sòlides de
VicençEsteve i Joan Sebastià Colo-
mer, així com un compacte grup
de figurants i el responsable de les
campanes que procedien d’un cam-
panòleg fabricat el 1892 per a les
versions parcials en concert que es
van fer al Palau de la Música poc
abans de l’estrena al Liceu.

L’espectacle de La Fura dels
Baus era una curiosa barreja
d’imatges històriques de l’efemèri-
des, fotografies dels programes his-
tòrics i passatges del curiós film
que Daniel Mangrané va rodar a
Barcelona i Montserrat quan va
abordar el tema de Parsifal en el
seu film d’aquest títol, el 1951. Per
cert que les imatges han estat cedi-
des per la vídua de Mangrané, que
hi va assistir en lloc prominent. A
més, hi va haver uns forns on el for-
ner Xevi Ramon va anar coent uns
pans que van ser repartits pels figu-
rants al final de la funció. I es van
poder sentir uns enregistraments
de Viñas que han estat recuperats
recentment als Estats Units.

L’espectacle, una barreja de mo-
dernitat i de tradició, va ser seguit
amb tota atenció pel públic que va
aplaudir llargament, i ha estat una
molt positiva demostració que a
Barcelona no ha quedat oblidat el
passat wagnerià, i encara que hi va
haver algun petit incident en un
dels ordinadors de les imatges, el
resultat foumolt positiu i va perme-
tre escoltar un substanciós resum
musical de l’obra wagneriana.c
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Orquestra Simfònica del Liceu
Director Josep Pons

En col·laboració amb:

Gran Teatre
del Liceu

Zarathustra

Cicle Liceu al Palau

SALA DE CONCERTS

Preus a partir de 13 €

VENDA DE LOCALITATS

liceubarcelona.cat

Taquilles del Palau de la Música

12 de gener a les 18 h

Odissea al Palau

R. Strauss
Així parlà Zarathustra

J. Pahissa
Suite Intertonal, intermezzo

A. Dvorák
Concert per a violoncel, op. 104
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SOUL EN CATALÀ

“Canto en anglès amb
l’electrònica, però
ara m’interessa que
s’entengui el que dic”

Elmúsic barceloní, referència local de la
música de base electrònica, canvia de registre

al seu nou àlbum, ‘Un altre jo’

Guillamino,
delbital soul


