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PATRICK GRAU
Artista polifacètic i 
multidisciplinar. Va néixer 
a Sabadell el 10 de ju lio l 
del 1972. Escenògraf, 
il·lustrador, dissenyador, 
productor musical i 
discjòquei, treballa en 
el món de les cabines 
i la música de ball des 
de l’any 1988. Ha estat 
resident i ha punxat en 
els m illors clubs d'Eivissa 
i Barcelona. També ha 
participat en infin itat de 
festivals arreu d ’Espanya i 
l ’estranger. Des del 2003 
produeix la seva pròpia 
música, en la recerca del 
seu estil i so personal.
Les seves composicions 
es poden trobar a to ts 
els portals d ’ Internet 
i botigues online 
especialitzades. Una de 
les seves altres grans 
passions és la pintura.
La seva mostra «Aigua i 
Vida» és un tribu t al mar i 
a la muntanya, i s ’afegeix 
a la protesta nascuda 
a Eivissa anomenada 
«Marea Blava» contra les 
introspeccions petrolíferes 
que s ’estan fent a les 
costes de la Mediterrània.

Text i fo to s : 
JOSEP GAMELL

Patrick Grau 
agafa un pot 
d’esprai a la 

botiga Impaktes 
Visuals, al carrer 

de Sant Francesc, 
de Sabadell. Per a 

Grau, ser artista 
no és un ofici, 
sinó un destí; 

no és un mitjà 
de vida, sinó un 

estil de vida, una 
manera de viure: 

un compromís. 
Estima la música i 
la llibertat. Punxa 

la seva música 
com qui parla al 

vent
mZZL·L·.

i  im

Patrick Grau Bros, de 41 anys, és 
un artista polifacètic i multidis
ciplinar capaç de dur a terme 

projectes propis o per encàrrec, produir 
i muntar festivals, esdeveniments re
lacionats amb la música electrònica 
i les arts escèniques o plàstiques. 
Des de fa més de vint anys recorre un 
llarg i fascinant camí ple de trobades, 
emocions, experiències, lliçons de 
vida, aprenentatges. Malgrat la foscor 
del local on ens trobem -Impaktes 
Visuals, al carrer de Sant Francesc, de 
Sabadell— els seus ulls blaus brillen 
intensament. Té la pell d’elefant: quan 
més pateix i es tritura, més li llueix; 
inclosos els nombrosos tatuatges que 
estampen el seu cos. «Cada vegada en 
porto més. Els tatuatges et recorden 
en quin moment de la vida estaves 
quan te ’ls vas fer», destaca. Grau és 
una persona sensible i alegre. També 
optimista i bastant impulsiva, «tot i 
que amb el pas del temps he après a 
callar i a reflexionar. Podríem dir que 
sóc bastant tranquil però efusiu.» Porta 
roba informal, juvenil, molt singular, 
però no em fa la impressió que ho 
faci premeditadament, per destacar 
o cridar l ’atenció. «Fa vint anys que 
vesteixo igual», diu. Ell és així, amb 
una presència clara i tranquil·la, com 
si hagués arribat a aquesta sala fa 
anys i estigués aquí assegut des de 
sempre, esperant-me. Esperant-nos a 
tots, rejovenits màgicament gràcies a 
la seva espera. Assegut al seu costat 
tinc la impressió d'haver saltat fora del 
temps cronològic. Per a Grau. ser artis
ta no és un ofici, sinó un destí; no és 
un mitjà de vida, sinó un estil de vida, 
una manera de viure: un compromís. 
No hi ha contradicció entre allò que 
diu en públic o en privat. No és aquí 
per vendre productes ni per punxar 
música al dictat de cap tendència, ni al 
gust de l’època, ni per guanyar diners 
a qualsevol preu a costa de rebaixar el 
llistó de la qualitat. Estima la música i 
la llibertat. Punxa la seva música com 
qui parla al vent. Per això les seves 
sessions musicals tenen un solista, 
que és ell mateix. «Vull que la gent 
gaudeixi, que s ’ho passi bé i vagi al 
seu rotllo. I sempre intento sorprendre. 
És la clau. Punxar allò inesperat. Allò

que ni ells mateixos esperen.» Però, 
sobretot, la seva màxima prioritat és 
evitar de totes les maneres possibles 
que la gent s ’avorreixi, l'únic pecat 
mortal que mai no ens perdonaria 
aquest sabadellenc.
Fill de músics d 'a rre ls  catalanes, 
franceses i irlandeses, criat entre les 
Illes Canàries i Sabadell. Patrick Grau 
és present en l’escena de Barcelona 
des de l'any 1988, amb l'àc/d house 
sonant a les pistes dels clubs de 
moda. Després va participar en les 
nits de Girona, quan el Rachdingue. 
el Blau, de Banyoles, o la Sala del 
Cel eren el punt de mira de l’escena 
e lectrònica més capdavantera. Al 
1993 Grau estava influenciat per l’Àcid 
House, el so industrial, EBM, el techno 
i el trance. Llavors comença amb el 
col·lectiu D'Arts i organitzen el festi
val de música i art-media Biotronika. 
Més endavant, el 1995, es converteix, 
amb Angel Molina, en el DJ resident 
del club Syndicate. Després vénen 
anys organitzant festes, participant en 
esdeveniments i punxant en clubs i dis
coteques els caps de setmana: Liquid 
Sky, Poliester, Macao. La Pèrgola, Don 
Juan, Otto Zutz, Cyberian, Palm Beach, 
Goa (Madrid), Matraka (Pamplona), el 
festival No Limits de Girona... L’estiu 
de l’any 1999 s ’estrena com a DJ re
sident a la mítica Amnèsia, a Eivissa, 
on treballa les nits del divendres com 
a DJ i escenògraf. També cal esmentar 
els seus sets a l’ illa al Jockey Club Cala 
Jondal. A l'estiu de l’any 2000 obre la 
seva pròpia botiga de discos. musiCon- 
cept, i sota el mateix nom engega un 
projecte de producció d'espectacles i 
management d’artistes. Per la Festa 
Major de Sabadell organitza dues 
edicions (2001 i 2002) de la Mostra 
de Música Electrònica, a l'Amfiteatre 
del Parc Catalunya. Més endavant es 
convertirà en el DJ resident del Cirko 
Milagro (Collective Sound System), con
juntament amb Manu Chao i Gambeat. 
Als Carnavals del 2003 l'Ajuntament 
de Santa Cruz de Tenerife li encarrega 
el disseny i muntatge de la decoració 
d'un dels escenaris del carnaval, on 
també va punxar davant del públic 
canari. Durant aquesta època, es po
dia escoltar Grau punxant a La Cova,

Cyberian, Lekashbah, amb el col·lectiu 
X-lnercia, Zoom Lloret... El 2003 neix 
Sex in-Fusion, al costat de la seva ex- 
companya, la vocalista Rebeka Brown. 
Ofereixen un nou concepte de sessió 
de club, improvisant amb la veu per 
sobre dels discos, tocant tots els ves
sants de la música de pista. Els seus 
interessants sets els porten a actuar 
a sales de festes i festivals d’arreu 
del món: Sant Petersburg i Moscou, 
Sào Paulo, Santo Domingo, Varsòvia, 
Romania, Viena, Àustria... I gairebé 
per tot Espanya.
L’estil de Patrick Grau ha mutat amb el 
temps, ha evolucionat. Des del 2003 
produeix la seva pròpia música, en la 
recerca del seu estil i so personal. El 
2008 va decidir deixar l ’escena noc
turna com a DJ., ja que no es trobava 
a gust amb l'estil musical i ambient en 
què, per situacions personals, s'havia 
vist involucrat i no el deixava evolucio
nar artísticament. Després d'un parell 
d ’anys tancat literalment a l'estudi, 
treballant i depurant el seu nou con
cepte de música electrònica, des d'en 
fa quatre ha començat una nova etapa 
en la seva carrera en solitari, sota el 
su propi nom, Patrick Grau. Les seves 
composicions es poden trobar a tots 
els portals d'Intemet i botigues online 
especialitzades. Comencem.

On vius, Patrick?
A c tu a lm e n t  no ho sé,  e nca ra .  
(Somriu)

I doncs?
Perquè viatjo cap aquí, cap allà... Ara 
mateix sóc a Barcelona, estic fent 
temporada a la Vall d’Aran, però tinc el 
cap a Eivissa perquè d'aquí dos mesos 
comença la temporada. Així doncs...

Tu, però, ets de Sabadell de tota la 
vida.
Oi tant! Hi vaig néixer el 10 de juliol 
del 1972.

Què recordes de la teva infantesa?
Tinc moltes fotografies a la memòria. 
I records molt bonics. La meva infan
tesa la vaig viure entre les Canàries i 
Sabadell. I quan era aquí pujava molt 
a la Vall d'Aran. Es pot dir que hi vaig
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créixer. Un o dos mesos d ’estiu els 
passava allà.

On vivies aquí a Sabadell?
Al carrer de Lepanto.

Com eres de petit?
Diferent a la resta de nens i nenes.

Per quina raó?
Ja despuntava que era una mica espe
cial i que probablement seria artista. 
No és que fos autista, ni m olt menys, 
perquè tenia força do de gents i feia 
am ics am b fa c ilita t,  però reconec 
que no era un nen normal. Potser hi 
va influir el fe t que sóc fill de pares 
separats, l ’ If Grau i la Lydia Bros, i 
que em vaig criar amb l’àvia, Ramona 
Sarroca. També tenia la mare lluny... 
Tot això en un nen crea una m ica 
de confusió. El meu padrastre és el 
conegut músic i pianista Errol Wosiki, 
que és el pare dels meus germans. 
Som una família d ’artistes!

Quants germans sou?
Quatre. Els més propers són el Max i 
la Clàudia, de 24 i 25  anys respecti
vament. I dic que són els més propers 
perquè els he ajudat a créixer i podríem 
dir que s ’han criat una mica amb mi. 
Tinc un altre germà per part de pare. 
però mai no hi he tingut gaire relació. 
Però, fins aleshores, gairebé he estat 
fill únic. Representa que, de cop i volta, 
va créixer la meva família perquè la 
meva mare, quan es va ajuntar amb 
el meu padrastre, ell ja  tenia tres fills. 
Per tant, de sobte ens vam convertir 
en família nombrosa! I això està molt 
bé! No portem la mateixa sang però 
és divertit.

Quines aficions tenies de petit?
Quan era a la Vall d'Aran me n ’anava 
amb un meu amic aranès a pastu
rar vaques per la m untanya. Això 
m'encantava! I des de ben petit que 
m 'agrada la pintura. Com tam bé la 
música. De seguida que vaig poder 
m ’hi vaig ficar. Recordo que als dotze 
anys vaig provar de punxar discos per 
primera vegada. Era l’època del break 
dance i to t això.

A quina escola anaves?
Primer vaig anar a l'Este l, a Sabadell, 
i desp rés  al M ontcau-La M ola , a 
Matadepera.

Eres bon estudiant?
Ho podia haver estat, però per la si
tuació de la meva vida em vaig desviar 
una mica del tema, i al final he estat 
més a rtis ta  que no pas estud ian t. 
Però això té m atisos. No m ’agradava 
gaire estudiar fins que vaig descobrir 
veritablement què era allò que volia 
fer. Llavors m ’he especialitzat en tèc
niques i he estudiat de valent. Però, 
de petit, quan m 'ho imposaven, no en 
tenia gaires ganes.

Recordes quina va ser la teva primera 
feina?
Ui! Estem  pa rla n t de m o lt tem ps 
enrere! Llavors jo  ten ia  tretze anys 
i rentava els plats a la pizzeria d ’un 
am ic, a les Canàries. Ho fe ia  per 
guanyar diners, és clar. La veritat és 
que he provat de tot, fins que em vaig 
adonar que jo  no podia tenir una feina

normal de llevar-me a les sis o les set 
del matí. Això no és el meu fort! I als 
17 anys vaig decidir que em dedicaria 
a fer allò que més m'agradava: l’art, 
i més concretam ent, la música. Ho 
tenia m olt clar.

Quan vas començar a treballar de 
discjòquei?
Les meves primeres feines van ser 
als d isset o divuit anys.

On punxaves?
Aquí a Sabadell. A les sessions de tar
da del Twing 27, de la ronda Zamenhof;

al Disponible, al Dos Punts... Aquesta 
va ser la meva primera època.

Ha plogut molt des de llavors i la 
música ha evolucionat amb el pas 
dels anys. En quina època musical et 
quedaries o has gaudit més?
Jo crec que en la que estic ara mateix. 
Perquè és una evolució constant. No 
et pots quedar en una època deter
minada. I ara tam bé és quan estic 
gaudint més de la música. Jo visc el 
present i m ’agrada mirar sempre cap 
endavant.

En el món de la nit hl ha molta com
petència. Això t ’influeix a l’hora de 
fer la teva feina?
Oi tant! Moltíssim.

En quin sentit?
La gent jove puja molt forta. Nosaltres 
hem anat aprenent a mesura que el 
tema ha anat evolucionant. Però ara 
està to t m olt clar. Els que ara tenen

17 anys no es troben en el mateix 
punt en què estava jo  a la mateixa 
edat. Ara ho tenen súper fàcil per a 
posar-se a punxar o estudiar música o 
compondre’n. Pensa que actualment 
no fa falta saber ni mesclar per a tre
ballar de discjòquei. Pitges un botó i ja 
es sincronitza to t sol. I per a mesclar 
no has de saber ni comptar!

Amb quin tipus de música et sents 
més còmode a l’hora de punxar?
Amb la meva, amb la q u e jo  faig.

I com la definiries?

És un popurri de to t a llò  que hem 
heretat des que vaig començar amb 
la música.

Has treballat molt a Eivissa. Consideres 
la nit eivissenca com a única en el 
món?
Sí. sens dubte. És un camp de proves 
i, d ’alguna manera, també esdevé un 
aparador. Tot hi és concentrat. Tots 
els professionals del show-bussiness, 
de la nit, de la música i dels clubs 
són ficats allà dins. I els promotors, 
e ls  organitzadors de fes tiva ls  i e ls 
a rtis tes  més im portants s 'h i troben 
passant l'estiu .

Quina és la major satisfacció que 
t ’aporta el treball de Di?
Una de les coses que més m'agrada 
és crear emocions i veure com un grup 
de gent — depèn del Festival poden 
arribar a ser milers de persones—  res
pon a allò que tu estàs fent amb la 
música. I comproves que gaudeixen i

s 'ho passen d 'a llò  més bé. Això és 
una gran satisfacció.

Veus alguna diferència entre els DJs 
nacionals i internacionals?
La veritat és que. ara mateix, no tenim 
res a envejar a la gent de fora.

Què consideres que és el més impor
tant per a arribar a ser un bon DJ?
Jo sempre he dit que el cinquanta per 
cent d ’un discjòquei és actitud. Hi ha 
molta gent que no és professional, 
però podria ser-ho si no fos per manca 
d ’actitud. I segurament l’altre cinquan
ta per cent és ego. (Somriu)

De tots els països on has treballat, 
quin t'ha sorprès més, professional
ment parlant?
En aquest país tenim  molta sort. A 
Barcelona, per exemple, se celebra 
el Sónar, que és un dels fes tiva ls  
més im portants dins de l’escena de 
la música electrònica i s ’ho munten 
molt bé. Són superprofessionals. En 
aquest aspecte tampoc no tenim  res 
a envejar a cap país. Jo he viatjat molt 
i no et creguis que to t és xauxa. Sí 
que és veritat que. segons on vagis, 
la gent es gasta m olt les peles amb 
to t això, però sovint és més ostentar 
que no pas una altra cosa.

Digue’m tres paraules que defineixin 
el teu estil de punxar.
Eclèctic, d ivertit i seriós. Treballant 
sóc un tipus seriós.

Què creus que fas per diferenciar-te 
i destacar dels altres DJs?
Mantenir-me en el punt àlgid, estar 
sempre treba llan t al peu del canó i 
no parar d 'evolucionar. Després el 
tem ps posa les coses al seu lloc. Hi 
ha molta gent que va i ve. d 'a ltra que 
comença, que té un gran boom però 
que al cap de cinc o deu anys ja ho 
ha deixat. En el meu cas, en canvi, 
han passat gairebé vint anys i escaig 
i segueixo aquí treballant. I amb més 
ganes que mai!

T'estlmes més tenir el públic a prop 
0 prefereixes tancar-te en una cabina
1 que ningú no et molesti?
M'agrada el concepte del BoilerRoom, 
és a dir, punxar en una cabina que és 
al mig de la sala. Sempre que la gent 
et respecti, eh?

Com t'agrada que sigui el teu públic 
en una sessió?
Vull que en gaudeixin, que ho passin bé 
i que vagin al seu rotllo. Perquè hi ha 
molta gent que de vegades destorba, 
no se sap comportar i, per exemple, et 
toquen l'equip. Aquest és el problema 
que et pots trobar quan l ’equip és a 
prop de segons quina gent, saps? De 
vegades la distància va bé per a no 
arriscar-te que passin coses així. Però 
quan ets en un lloc en què la gent és 
molt agraïda, gaudeix de la música que 
estàs posant i en comptes de criticar 
estan oberts a escoltar i a passar-s'ho 
bé, la nit és perfecte. Perquè un dels 
problemes que tenim actualment és 
que molta gent va de saberuda. Es 
creuen que en saben molt.

Et guardes alguna sorpresa, impro
vises molt?

Patrick Grau es defineix -tranquil però efusiu*», i llueix nombrosos tatuat
ges. «Cada vegada en porto més. Els tatuatges et recorden en quin mo
ment de la vida estaves quan te'ls vas fer», destaca
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Sempre intento sorprendre. És la clau. 
Punxar allò inesperat. Allò que ni ells 
mateixos esperen.

En quins llocs t'ho has passat més 
bé més punxant?
Vols que et sigui sincer?

T'escolto.
Un dels llocs on he gaudit més ha estat 
fent fes tes  a casa meva. a Eivissa. 
(Riu) Aquestes festes ho superaven 
to t. També conservo un record ines
borrable de quan l'any 1999 punxava 
a la d isco teca  A m nèsia , tam bé a 
Eivissa. Allò. en el seu moment, era 
un somni fe t realitat. Però la veritat 
és que gaudeixo cada nit.

En quina mesura has notat la crisi en 
la teva feina?
La veritat és que. malauradament, jo  
l ’he viscuda bastant, la crisi.

Vaja.
En ple esclat de la crisi vaig decidir 
deixar de treba lla r quan ten ia  una 
m olt bona feina viatjant arreu del món 
punxant amb la meva exdona.

I doncs?
Perquè feia una cosa m olt comercial, 
però amb la qual no m ’hi sentia gens 
identificat. Però com que anaven bé 
les coses em vaig comprar una super- 
casa a Eivissa que ara he de llogar 
per a poder mantenir. I això tampoc 
no és vida.

Hi ha molts prejudicis socials al vol
tant de la gent que II agrada anar a 
ballar i sortir de festa. El món de la 
nit s’associa amb alcohol, drogues, 
delinqüència...
Abans més que no pas ara. Fa anys 
vam patir una època molt dura i sortir 
de festa i anar de marxa a una disco
teca era molt perillós. T’arriscaves que 
qualsevol nit et passés alguna cosa.

Les coses han millorat?
Vols que e t digui la verita t?  No ho 
sé.

I doncs?
Perquè estic una mica desconnectat 
del que és la nit de Barcelona i to t això. 
Ja et dic que estic fent temporada a la 
Vall d'Aran i sí que et podria dir com 
és la nit allà. però és un lloc on la gent 
va de vacances. I no és el mateix. És 
igual que quan treballes a la platja. 
Quan ets en un lloc turístic, la gent 
està de vacances i no vol problemes. 
Només surt a passar-ho bé. En una 
gran urbe és d iferent. L 'ambient és 
més enrarit.

També pintes. Des de quan?
De to ta  la vida. També va amb els 
meus gens.

Al mes de febrer vas presentar a 
Impaktes Visuals la mostra Aigua I 
Vida. M e’n fas cinc cèntims?
És un tribu t al mar i a la muntanya. 
Feia set anys que no pintava, i aquest 
és un projecte que va néixer pensant 
una miqueta en el lloc on havia de fer 
la primera exposició després de tants 
anys: la Vall d ’Aran. El meu soci i amo 
de la galeria vol que els artistes tinguin 
un diàleg personal amb l’aigua. I a mi

això em va anar m olt bé. perquè des 
de fa un parell d 'anys que celebro 
una festa anual on faig una sessió 
recopilatòria anomenada -Sessions 
de subm arinism e profund-, i ho he 
associat to t una miqueta. També s'ha 
donat la coincidència que aquest any 
se celebren unes protestes a Eivissa 
sota el nom de -M area B lava-, en 
contra de les prospeccions que estan 
fent petrolíferes davant de les costes 
de València i Eivissa, i que posen en

perill to t el món submarí d ’aquesta 
part de la Mediterrània. I jo  m ’he unit 
a la causa amb aquesta exposició i 
amb la meva música i la portaré a to t 
un seguit de protestes que es faran 
aquest estiu a Eivissa.

Com definiries el teu estil pictòric?
Va evo lucionant igual que la meva 
música.

Quins materials utilitzes?
En aquesta última exposició he treba
llat sobretot amb esprai, però també 
amb aerògraf i pintant en acrílic sobre 
fusta i tela.

Dediques molt temps a la pintura?
Acostum o a p in tar quan em sento 
prou tranquil pera fer-ho, quan em puc 
relaxar, quan retrobo la pau interior. I 
una mica també em passa el mateix a 
l’hora de compondre. La vida està ple
na d ’entrebancs, vivim amb molt estrès 
i moltes coses per fer. I de vegades 
fins i to t és difícil trobar el tem ps per 
a dedicar-te al que t'agrada.

Com et definiries, Patrick, en poques 
paraules?
Sóc un a rtis ta  polifacètic, m ultid is
ciplinar.

I com a persona?
Crec que sóc un tipus sensible i alegre. 
També optimista i bastant impulsiu, tot 
i que amb el pas del tem ps he après 
a callar i a reflexionar. Podríem dir que 
sóc bastant tranquil però efusiu.

Quin és el tret principal del teu ca
ràcter?
La paciència.

Ah sí?
(Riu) Doncs, sí. No m ’ha quedat cap

m és opció. Al fina l aprens a ten ir 
paciència amb tu mateix.

Com anem de sentit de l’humor?
Bé. M ’encanta riure'm de mi mateix.

Tens xicota?
Sí, l'Anna Martín. És una noia de Cadis, 
m olt guapa.

És difícil portar una relació treballant 
en el món de la nit?

Una relació sempre és difícil, treballis 
de nit com de dia. (Riu)

T'anava a preguntar sí lligaves molt, 
però sl dius que tens parella...
De jove. de jove sí que lligava...

Ets supersticiós? Tens alguna ma
nia?
En tenia, però amb l'edat m 'han anat 
marxant. (Riu)

Ets un tipus presumit?
Jo no diria presumit. I menys a aques
tes alçades que ja  comencem a anar 
aval...

Això ho diràs per tu, eh?
(Riu) Em refereixo a l'aparició de cabe
lls blancs, arrugues i to tes aquestes 
coses. Per tan t, ara ja  ta n t me fa. 
Potser abans sí que ho havia estat, 
de presumit.

Com vesteixes normalment?
Igual que fa vint anys. (Riu)

Quants tatuatges portes?
Cada vegada més.

Tenen algun significat especial?
Més que els ta tuatges en si, és el 
moment de la vida en què te 'l fas. Els 
tatuatges et recorden el moment de la 
vida en què estaves quan te 'l vas fer.

Parla'm de les teves aficions.
A part de la meva fe ina — m úsica 
i p intura, que són la meva vida— , 
m ’encanta  p rac tica r l 'Snowboard. 
Acabo de com plir 41 anys i he co
mençat a fer esport una altra vegada. 
Intento posar-me en forma.

Quin és el teu paisatge ideal?
Entre mar i muntanya.

I el teu color preferit?
Saps que això em va a èpoques? Ara, 
per exemple, els blaus són els colors 
que em tiren. A la meva última obra 
gairebé to t són blaus. També hi ha 
blancs i negres.

Una curiositat: t ’agrada cuinar?
M ’encanta!

Quina és la teva especialitat?
Últimament cuino m olt el risotto.

I el teu menjar preferit?
El sushi.

Què és allò que no menges mai?
Les carns fortes: de caça, per exemple. 
No suporto la idea de menjar-me un 
animal que estava lliure fa dos dies.

Com anem de religió?
Sóc completament ateu.

De què tens por?
Més que por, la mort em fa molta pena. 
No em fa por perquè és una cosa que, 
vulgues no vulgues, t ’ha d'arribar. De 
qui veritablement tinc por és de la mala 
gent, de la gent mal intencionada.

En quina mesura t ’interessa la polí
tica?
En cap ni una! Però potser si, sobretot 
a Sabadell, no hi hagués la manca ge
neracional que hi ha, les coses serien 
molt diferents.

No t'entenc.
Em refereixo que existeix un forat impor
tant de gent de la meva generació i més 
grans quejo que ara podrien aportar quel
com a la societat però que, pobreta, se’ls 
va emportar l’heroïna. Crec que aquesta 
gent ara podria ser molt important en tots 
els àmbits. És una llàstima.

De quin color pintaries Sabadell?
De to ts  colors. Multicolor.

I la teva vida?
Doncs també. Ja ho faig. (Riu)

Quin és el teu  racó p re fe rit  de 
Sabadell?
Antigament era casa meva. però ja fa deu 
anys que la vaig vendre... Allò era un petit 
oasi dintre de Sabadell. Ara mateix no 
sé què dir-te. Potser el meu racó preferit 
seria a casa dels meus pares, a Castellar 
del Vallès, una caseta al bosc, molt ben 
retirada. Tenen molta sort.

Quins projectes tens?
En un fu tu r no m olt llunyà vull mun
ta r una em presa d ’esdeven im ents, 
espectac les , management m usical 
i discogràfica. Ara mateix és el meu 
objectiu més proper. I més endavant 
ja  veurem. De projectes en tinc molts 
més. Però sempre to t depèn de la feina 
i de les possib ilita ts que aquesta et 
doni. De si tens beneficis o no. També 
m 'agradaria continuar pintant, acon
seguir que música i pintura segueixin 
essent part d ’una mateixa cosa.

Per a acabar, tens algun lema a la 
vida?
Música, pau i respecte. I passar-ho 
bé, és clar.

Som-hi, doncs! *

Patrick Grau fotografiat el passat mes de febrer, quan es va inaugurar la seva 
exposició, «Aigua i Vida», a la botiga Impaktes Visuals, de Sabadell


