
Músics
Cece Giannotti Veu i Guitarra  |  Francesc Chaparro Bateria  |  Matías Míguez Baix
Joan Pau Cumellas Harmònica  |  Gabriel Mastronardi Piano i Teclats 
+ músics convidats

Una producció de Cece Giannotti i Francesc Chaparro junt amb

El tàndem format per Cece Giannotti i Francesc 
Chaparro configuren el grup Après Minuit que 
presenta “Exodus to the Promise Land” , un 
espectacle que es planteja en dues parts:
 
A la primera, el grup posa banda sonora al sempre 
difícil viatge que tants emigrants emprenen fugint 
de la guerra, l ’opressió, la fam i que té com a destí 
un continent que sovint els nega l'acollida. En 
aquest feixuc camí ple d ’obstacles, les cançons en 
diferents idiomes, donen veu a l ’esperança i a 
l ’esperit de supervivència.
 
A la segona part del concert, Après Minuit 
interpreta una selecció de cançons que ret 
homenatge a diferents èxodes, com el de l ’Huracà 
Katrina o el de l ’etern viatge dels gitanos. També 
descobrirem relats personals del cantant 
canadenc, vists amb la mirada del fil l d ’emigrants 
italians.
 
“Exodus to the Promise Land” un “Sonic Work in 
Progress” creat per unir i col·laborar amb diversos 
músics de diferents ciutats i compartir l ’ idioma 
universal: la música.
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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
Francois 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 ràdio)

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

La seva música és 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)

Cece Giannotti's album
The space between is a real find

Bob Harris (Tastemaker Radio BBC 2)
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The space between
(Cece Giannotti)

2005

Noctambulo
(Cece Giannotti)

2004

Pivot Point deluxe
(Cece Giannotti)

2010(CD)/2011(DVD)

Escape
(Cece Giannotti)

2012

Live at the jamboree
(Après Minuit)

2013

Déjà Voodoo
(Après Minuit)

2015

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 del 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 del 2014 presentant el seu homenatge a JJ Cale, 

que torna amb nou projecte (Déjà Voodoo) 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 posteriori es multipliquen els treballs fets en comú en diversos àmbits musicals, 

incloent-hi la coproducció del seus discs “Pivot Point”,  “Escape”, “Déjà Voodoo” i de tocar junts fins a dia d’avui.
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