
Durant molts anys Cece Giannotti ha demostrat la seva versatilitat com a 
compositor, capaç de bascular amb absoluta naturalitat entre estils dins de qualsevol 
dels seus anteriors treballs discogràfics. Amb aquest recent “Déjà Voodoo”, el 
tàndem Giannotti-Chaparro transita amb eclecticisme per vessants musicals ben 
definides: sobri quan el rock te la última paraula –“Devil’s eyes”-, amb frescor quan 
es mostren els entorns del reggae -“Memories of you”-, amb un groove d’arrel 
quan els ritmes més ancestrals arrosseguen la composició –“Old man trouble”-, 
amb aproximacions cinematogràfiques com les que apareixen dins “Mother Road” 
i amb absoluta ductilitat quan un tema com “Change will come” ho requereix. Dins 
“Déjà Voodoo” es mostra aquesta plasticitat compositiva i l’equilibri de dos músics 
amb talent. Com entrant, la musculatura rítmica de “Déjà Voodoo” que fa al mateix 
temps de single i dona nom al disc.
 
Giannotti i Chaparro amb el projecte Après Minuit s’acompanyen en viu de Matías 
Míguez al baix, de Joan Pau Cumellas a l’harmònica, i de Gabriel Mastronardi als 
teclats. I per la gravació del CD s’han envoltat de col·laboracions com Raul del Moral 
a les guitarres i mandolines, l’excelsa bufera de Dani Nel.lo, les prestacions rítmiques 
d’Anton Jarl, la solidés d’Ivan Kovasevic, la destresa de Fernando Tejero, Bennett 
Paster i Jorge Rebenaque als teclats, la versatilitat d’aupaQUARTET a les cordes, 
o la plasticitat vocal de Judit Neddermann, Sandra Sangiao i Kumar Sublevao. A 
tot això, les prestacions i l’ofici de tota la gent de Music Lan Studios, Nómada 57 i 
Hotel Josephine Studio, mesclat per Kellogg Boyton IV (Los Angeles) i masteritzat 
per Eric Boulanger al Mastering LAb (Los Angeles), que ha fet
d’aquest disc un treball únic on reconduir tota l’energia d’aquest
excel·lent projecte.
 
Gaudiu d’aquest “Déjà Voodoo” amb Après Minuit!
 

Text de Quim Cabeza

déjà voodoo

Hi ha un moment a la trajectòria de qualsevol artista on les converses creatives són 
més importants que el propi individu i on, fins i tot, l’intercanvi d’energia és converteix 
en la columna vertebral d’un projecte com és Après Minuit.

Desprès de l’èxit que Cece Giannotti va aconseguir recentment amb el sentit tribut 
a JJ Cale, el compositor italo-canadenc va sentir la imperiosa necessitat de 
continuar creixent fora d’un procés creatiu exclusivament individual, i on el diàlegs 
compositius donessin sentit a un projecte on Francesc Chaparro fos l’altra part 
indissoluble dins l’ampli context que engloba Après Minuit. 

après minuit
après minuit presenta déjà voodoo
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Giannotti acompañado por Chaparro haciendo un
trabajo excepcional a la producción
(Santiago Alcanda RN3)

Me ha sorprendido su imaginación desbordante
Me ha encantado con sus atmósferas logradísimas
Que original, bien grabado y que bien suena!
(Charlie Faber RN3)

J'aime beaucoup ce que tu fais c'est excellent
François Fortin (CKOI FM Montréal)

One of the best acts i've heard in the past six months
(Phil Swern BBC Radio Producer)

Explora les possibilitats de la seva guitarra i de la seva
veu en un treball molt fi en la producció i on la elegància

s'imposa per d'amunt de qualsevol altre concepte
(Albert Puig Icat fm)

Las canciones son de una magnificiencia y producción
musical de la talla de grandes del pop mundial

(Adrian Leverkun)
En la seva veu esclata la maduresa d'un àngel
perseguint amb als dits un núvol que s'escapa
(Sonia Carmona Icat fm)
Espectaculars els ambients que aconsegueix crear
(Marina Arbat Bofill)

Un programa realment sensacional amb un
músic d’excepció
(Salva López COM radio)

CG nos regala una noche llena de sorpresas
(M. Formentor La Vanguardia)

La seva música es molt propera a l’estil americana
com Wilco, Jayhawks… 

(José M. Carrasco “La taberna del Llop” RTVE)

I love the album and have played it over and over
(Jenny Marsh  URB - University of Bath)

Nice touches and great vocals
(Micky Watson  IBFM - University of Burnley)

CG's album The space between
is a real find Bob Harris

(Tastemaker Radio BBC 2)cites
The space between

(Cece Giannotti)
2005

Noctambulo
(Cece Giannotti)

2004

Pivot Point deluxe
(Cece Giannotti)

2010(CD)/2011(DVD)

Escape
(Cece Giannotti)

2012

+ de 50 projectes

Live at the jamboree
(Après Minuit)

2013

discografia

     Cece Giannotti és guitarrista, productor, cantant i compositor nascut a Montreal 
     (Canadà), multinstrumentista, graduat a Berklee College of Music i establert a  
     Barcelona des de 1992. Giannotti al llarg de la seva carrera ha treballat amb artistes com 
Marc Ribot, John Cale, Iggy Pop, Rhonda Smith, The London Session Orchestra i ha compartit escenari 
amb Tina Turner, Kiko Veneno, Dani Nel·lo, Sisa, Gerard Quintana, Big Mama, entre d’altres i ha participat 
com a productor i músic a més de 50 projectes. Ha liderat grups com Traditional Tourist o Sunstation i des 
de el 2010 el seu treball “Pivot Point”, que va rebre el reconeixement com disc de l'any 2010 de l'AMJM 
(Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya), el DVD (Agharta 2011) del concert dins el XXI 
Festival de Guitarra de bcn i “Escape” (Saurí records 2012), porten el seu nom. Serà a partir de la gira a Canadà 
aquest juliol de 2014 que torna amb nou projecte i nou nom artístic: Après Minuit.
 
Francesc Chaparro (Barcelona 1975) de formació clàssica de piano i harmonia, entra al món de la bateria i 
percussió als 15 anys. La seva carrera musical es centra en la composició i producció musical, treballant per 
televisió, publicitat i espectacles on podriem destacar el piromusical del Forum 2004, música del Pavelló 
d’Espanya de l’Exposició Universal de Zaragoza 2008, música per l’Exposició “Xarxes”, música pel 
Pavelló d’Espanya a l’Exposició Universal de Shangai 2010 o la música pel Museu Blau (ciències naturals) 
de Barcelona. Seguidor incondicional de Cece Giannotti, passa a col·laborar amb ell des de l’any 2004. A 
posterior es multipliquen els treballs fets en comú en diversos àmbits musicals, incloent-hi la coproducció del 
seus discs “Pivot Point”,  “Escape” i de tocar junts fins a dia d’avui.
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