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ESPECTACLES

«Aquest és el nou Guillamino, orgànic i 
soul, el contrari del que he fet fins ara»
El músic presenta «Un altre jo» diumenge al cicle «Cercles» de l’Alliance Française
L'alquimista joganer 
dels sons electrònics 
Guillamino ha 
desendollat les 
màquines per agafar 
la guitarra i cantar 
soul en català, amb 
la guitarra i to t molt 
«orgànic». Amb el 
material ó'Un altre jo  
toca aquest diumenge 
amb un trio al cicle 
Cercles de l’Alliance.

CARLES CASCÓN

Ja ha presentat el nou disc 
al Black Music Festival, el Bar- 
nasants, a Vic i recentment a 
L'Auditori. Camí del PopArb. 
festival que inaugurarà jun t 
amb Joana Serrat i Miqui Puig. 
fa parada aquest diumenge a 
la tarda a Sabadell (19h.) per 
actuar a trio  amb el form at de 
«concerts&converses» del nou 
cicle «Cercles» al pati de l’Alli
ance Française (Sant Joan, 35; 
9  euros, inclosa una Moritz).

Bé, això d ’anar ell a la gui
tarra, un baix (el castellarenc 
Gerard Cantero) i un bateria 
(Toni Molino) -e ls  «mini Control 
Z's»- està una mica a l ’aire, 
perquè un d ’e lls és suplent 
a una mesa electoral en les 
eleccions europees.

L 'important és que aquest

i i
\

NOEMl ELlAS/BANKROSEER

Guillamino, el barceloní Pau Guillamet, comença una nova etapa sense sons electrònics

és «un nou Guillamino». com 
resumeix clarament el mateix 
Pau Guillamet. «Jo ja  havia fet 
soul i em venia de gust fer una 
cosa així, to t sencer, trencant 
el meu esquema habitual de 
gravar a casa...».

«Un altre jo»
El resultat és Un altre jo  (Ban- 
krobber, 2014), on canta 
sobre el repte de «trobar d'una 
vegada qui sóc jo» i a la sensa
ció. metafòrica, d ’haver tocat 
«moltes vegades la mateixa 
cançó», reflexió aplicable a la

vida diària, comenta.
Ho va gravar to t en directe 

amb els músics -am b vents 
i piano ve rtica l- «en calent» i 
després va agafar les m illors 
preses. «És el contrari del que 
he fe t fins ara», assenyala. Tot 
ràpid, a l’estil «antic».

I està encantat amb el canvi. 
«De moment em sento còmode 
en aquesta faceta que abans, 
envoltat d 'electrònica, em cos
tava mostrar». El tem a electrò
nic, m entrestant, l ’ha «solucio
nat per una altra banda».

El nou cicle «Cercles», que

coordina el periodista Albert 
M iralles i que va començar 
amb tan bones sensacions 
la setmana passada amb 
Maria Coma, vol propiciar que 
e ls a rtis tes conversin amb el 
públic i expliquin deta lls més 
personals.

Dialogar amb el públic
«A mi m ’agrada m olt dialogar 
amb el públic, sempre parlem 
força, i si em dónen corda...». 
Poc amant de la «litúrgia de 
l’escenari», d 'a ltra  banda, no 
descarta seure a un cantó i

Projeccions de «Modern 
family», «The Big Band 
Theory» i «Seinfeld»
Jornada fam ilia r al Festival de Sèries

c. c.

Amb «Humor a la fresca» 
continua aquest d issabte el 
Festival de Sèries - to t  amb 
entrada gra tuïta- a l'am fite
atre de l’Espai Cultura del 
carrer d 'en Font. després de 
la inauguració d 'ahir a La 
Capella amb un col·loqui i un 
concert de Lady Slang amb 
bandes sonores de sèries 
televisives.

Avui les projeccions s ’obren 
amb tres capítols dels inicis 
de Modern family (20.30h), 
premi Emmy a la m illor sèrie 
de comèdia que mostra la 
vida de tres famílies amb 
models m olt diferents.

Seguiran els tres primers 
de la primera temporada de 
The big band theory (21.45h), 
amb els seus «frikis superdo- 
tats» i el mateix de Seinfeld 
(23h).

La popular sèrie televisiva nord-americana «Modern family»

Prèviament hi ha anun
ciada la gravació d ’un pro
grama de ràdio Ateneu del 
Clot, The Hellfire Club, amb 
Josep Maria Bunyol, de Ver
sió RAC1, i Víctor Sala i Betu

Martínez, de Señalizados 
(18h). Tot seguit Jordi Costa, 
crític de cinema a les pàgines 
d'El Pafs i Fotogramas, oferirà 
la xerrada «Variacions sobre 
el post humor» (19h) ■

tocar de manera més informal. 
«No sé com ho farem, però 
segur que estarem a gust».

Guillamino té una estreta 
vinculació amb Sabadell, on 
ha donat cursos a L’Estruch, hi 
té m olts amics (com la músic 
Mar Abella, que col·laborava 
a ls seus directes i ell li va pro
duir un parell de ‘ remixes’ ) i hi 
ha tocat en diversos form ats

Tocarà la guitarra i 
cantarà amb un baix 

i bateria, els «Mini 
Control Z’s»

(tallers, DJ a L'Embassa’t)... 
Però curiosament, com ell 
recorda, no hi ha fe t un concert 
amb grup des d ’aquell llunyà 
SAM (Sabadell Acció Musical) 
de 2006  a la sala Seattle.

El cicle Cercles continuarà 
els següents diumenges amb 
el nou hip-hop en català d ’Ex- 
traño Weys (1 de juny), el pop- 
fo lk d ’ Inspira (8 de juny), el duo 
de la guitarrista Marta Robles 
i la cantaora Alba Carmona, 
components de Las Migas 
(15 de juny) i, dins el «cap de 
setmana de la música», Caïm 
Riba el d issabte 21 de juny, i 
Joan Colomo el diumenge 22 
de juny, amb la sessió de DJ 
de Miqui Puig al migdia ■

«El Màgic 
d’Oz» continua 
a La Faràndula

REDACCIÓ

Estrenat la setmana pas
sada amb més de mil espec
tadors, el nou muntatge del 
musical El món del Màgic d ’Oz 
segueix aquest cap de set
mana a La Faràndula. El text 
original de Quim Carné, el 
director, es serveix ara amb un 
renovat repartim ent i novetats 
escenogràfiques. Les funcions, 
que s'allargaran fins el cap de 
setmana que ve, són dissabte 
i diumenge a les 18h. L'escola 
de dansa Bots hi col·labora 
amb els nens i les coreogra
fies de Montse Argemí ■


