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Hi ha un color que sempre està present en les camaleòniques transformacions de
Guillamino: El negre. La seva última reencarnació a ritme de funk i soul ho confirma.
Guillamino presentarà “Un altre jo” al Black Music Festival d’enguany acompanyat
dels Control’s Z. Des de les Biblioteques Municipals de Girona, us proposem un
recorregut per la seva discografia i una playlist on podeu escoltar el maridatge que
Guillamino fa entre l’ electrònica, la música negra i els sons arreplegats d’arreu del món.
Guillamino a les Biblioteques Municipals de Girona:
Les minves de gener (2008). De Birmània a Nova York amb veu de soulman i sedàs
electrònic. Beats contundents, R&B, soul, two step i cançó popular catalana.
En/Doll (2007). Guillamino s’alia amb el poeta Josep Pedrals per fer un llibre-disc de hip
hop que recull la incontinència verbal que comparteixen Mc’s i poetes. Màrius Serra signa
la lletra de “El món és molt gran”.
Fang (2011). Una picada d’ullet als anys vuitanta. Ritmes de llauna, Casios, el primer
Prince, disco, soul , funk sintètic, baixos gruixuts i vocoders.
Guillamino a les altres biblioteques de la xarxa:
Un altre jo (2013). Guillamino rebobina fins a trobar-se amb noms il·lustres del soul com
Al Green o Stevie Wonder. Els vents bufen a “Un altre jo” amb força seductora.
eXile (2008). Neix de l’obra de l’escriptor català Pere Quart i de l’escriptor xilè Pablo
Neruda. El disc és una col·laboració de Guillamino amb el cantautor xilè Manuel Garcia.
Somnis de Llop (2005). El capvespre i la nit a través del dub, el hip hop, el house i els
sons minimalistes. La seva veu negra guanya protagonisme.
1 dia. El debut de Guillamino va sorpendre tothom perquè ningú se l’esperava.
Electrònica impregnada de ritmes brasilenys, soul, jazz, house i broken beats.
Guillamino digital.
Guillamino 12 (2012). L’any 2012 Guillamino es va proposar publicar un nou llançament
el dia 12 de cada mes. Tots els llançaments del projecte, que inclouen des d’un single a
un lp sencer de remescles, es van recollir en un sol recopilatori digital.
Tegami (2013). Guillamino es retroba amb el músic californià Esteban Adame en un
split single digital. També conté una remescla d’Octo Octa.
Guillamino 12” Disponibles a Spotify.
Whip gymnastix (2010). Suor, funk, wonky i dubstep.
Left in the wild. 3 new flavours (2011). Tres remescles.
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