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Neix «Rec4you», una plataforma 
de gravació musical ‘on line’
Guillem Galofré I Jordi Guillem són els dos sabadellencs que l'han creat

c .c .

Guillem Galofré, al seu estudi La Conga Music de Sabadell

Com un gran estudi de 
gravació musical ‘on 
line’ i a la carta. Així 
es podria considerar 
Rec4youf una 
ambiciosa iniciativa 
dels sabadellencs 
Guillem Galofré (des 
d’aquí) i Jordi Guillem 
(als Estats Units). 
Posen músics i estudis 
a l’abast de tothom, ja 
que la distància no és 
una barrera.

CARLES CASCÓN

La crisi del d isc i e ls nous 
mitjans de consum ir i enre
gistrar música han tingut un 
efecte dramàtic en m olts estu
dis de gravació. I en els propis 
músics que eren contractats 
per sessions.

Un gran revulsiu que pretén 
donar la volta a la situació pot 
ser Rec4you, que es presenta 
com «la primera plataforma 
internacional de músics, pro
ductors i arreglistes professi
onals integrada per diversos 
estudis de producció musical 
que ofereix un servei pioner 
d ’interpretació-gravació, pro
ducció i/o  arranjaments perso
nalizáis to ta lm ent ‘online ’».

En dóna més detalls, des 
del seu estudi La Conga Music

de Sabadell, Guillem Galo
fré. Segons ell, Rec4you, que 
acaba d ’activar-se fa 15 dies 
després de dos anys de treball, 
vol liderar la producció musical 
en Ifnia amb «una oferta molt 
variada i internacional».

Instruments per encàrrec
Així, un pot aconseguir per a 
la cançó que està gravant una 
guitarra d ’un m úsic que viu a 
Miami, per exemple. També 
pot demanar un baixista, una

bateria, una veu, un teclat... o 
una orquestra simfònica!.

El procés comença amb pro
porcionar un ‘playback’ de la 
cançó, més to ta  la informació 
necessària o referències per 
gravar-la. Rec4you busca el 
músic, un dia i un estudi pac
ta t per la gravació, i després 
s'envia el resultat al c lient amb 
una «marca d'aigua», és a dir. 
un so que permet escoltar-ho 
però no utilitzar-ho. Si to t és 
correcte, es paga el servei.

L'avantatge és que els 
músics o productors no s ’han 
de desplaçar (poden gravar a 
un estudi a casa seva o a un 
estudi a prop) i que els preus 
són «competitius», defensa 
Galofré.

Exemples? Entre 8 0  i 200 
euros per una guitarra d 'encàr
rec a una cançó. Sempre dins 
de la «qualitat», es pot optar 
per un músic més o menys 
anònim però perfectament 
com petent i professional, o

anar a buscar alguna figura en 
concret.

A la plataforma (h ttp ://w w w . 
rec4you.com) ja  s'ofereixen el 
saxo Ernie Orts, el guitarrista 
flamenco Marc Teclas, l ’arpista 
Stephanie Bennet, el teclista 
Oscar ‘Chambo’ Menchaca, el 
baixista Spencer Wright o el 
guitarrista  català david Palau, *  
que ha treballa t amb Alejan
dro Sanz, Sergio dalma, Joan 
Manuel Serrat o Miguel Bosé.

Aprofitar el ta lent

Pel sabadellenc Guillem Galo
fré, és una manera «d'aprofi
ta r molta gent bona, de gran

— m—

«Ja s ’està parlant 
amb Xanghai i Tòkio 

com a sub-seus», 
diu el músic

ta lent, especialitzada en pro
ducció, orquestració, mescles, *- 
composició...». Professionals 
que han v is t baixar la seva 
activ itat per la crisi.

Rec4you ha de pactar amb 
artis tes i estudis, és clar, i 
el seu objectiu és ampliar el 
catàleg en noms i països per 
fer-ho com més internacional 
millor. Si per 150  euros pots 
ten ir un tema amb bateria i 
baix molt ben gravats, la grà- -- 
cia és que et puguis perme
tre tenir una guitarra de Paco 
de Lucía, per exemple, a una 
cançó del teu disc sense haver 
d 'anar a Miami.

Queda cam í per recórrer. Però 
a més de Houston, Barcelona 
o Madrid, «ja s 'està  parlant 
amb Xanghai i Tòkio» com a 
sub-seus. informa Galofré. «Hi 
ha molta gent interessada», ^  
afegeix ■

Il·lús Teatre va batre rècord de públic 
per Nadal amb «Això es queda així?»
Prop de 900 persones van passar per les 10 funcions

REdACCIÓ

El cabaret literari creat i diri
g it per Jordi Fité amb la corn- 
panyia Il·lús Teatre, que des 
de fa setze anys s'insta l·la  
per Nadal a l’Espai Àgora de 
Sant Oleguer, va batre el seu 
rècord aquest any. En set de 
les 10 representacions (del 22 
de desembre al 4  de gener) 
es van exhaurir les localitats 
i la mitjana d 'espectadors 
per sessió és la més alta de 
la història dels espectacles 
nadalencs d 'il·lús.

Aquest any s 'han incorporat 
la cantant Txell Sust i el guitar
rista Oriol Padrós a la banda 
en directe. Hi havia poemes de 
Josep Pedrals, Ramon Solsona 
o Salvador Espriu fins a textos

r
La companyia, amb M. Antònia Cabistany, de l’Àgora

de Santiago Rusiñol o José Luís 
Cuerda, passant per un sonet 
de Shakespeare i cançons de 
John Lennon i Paul McCartney,

Sting o Lucio Battisti, amb els 
actors Jep Barceló, Montse 
Vidal, Carles Prats, Pedro Ruiz 
i Marta Tricuera ■

imiTlTSn o s i e u s
l i  SISIOHI

Md i m e c r e s M u s i c a l s

Jazz i Músiques del Món

UN PASSEIG PER 
PAISATGES CATALANS

Sílvia Casam ayor, soprano 
Ester Um bert, violoncel - Emili Tost, piano

Dimecres 15 de gener de 2 0 1 4  
a  les 9  del vespre

Auditori 1 de l'Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 
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