GUADI GALE GO
www.guadigalego.eu
Guadi Galego és una artista inquieta a la recerca de noves sensacions, generosa en
l’alegria, enèrgica en l’exploració de les seves capacitats, comprensiva amb el dolor,
amant de la bellesa. Una artista que ha marcat un nou rumb en la música moderna
feta a Galícia, des dels seus inicis amb una de les bandes de world music de referència
mundial, Berrogüetto, passant per projectes que han obert portes i finestres més enllà
del folk gallec, Nordestin@s , Espido, AcadaCanto i, finalment, el seu projecte personal amb el que es reinventa en cada àlbum i certifica en cada disc i cada tema que és
l’artista més influent del panorama musical gallec dels últims 20 anys.

CEDEIRA Feat. Ivan Ferreiro
https://youtu.be/XgTpsuk8zYo

FRONTERES Feat. Judith Nedderman - Clara Peya
https://youtu.be/5DLGcUZ2sek

IMMERSION
[BOA RECORDS 2019]

IMMERSION és una reconstitució de si mateixa.
Una revisió en set idiomes afins a Guadi, per territori, cultura i emoció.
Una reinterpretació de la seva pròpia música. Onze temes ja editats en els seus últims
treballs i un tema inèdit que sona ara en mons musicals diferents.
La IMMERSIO es produeix en un univers íntim i arriscat. El disc s’allunya dels motlles
i s’obre a un món plural de possibilitats artístiques i de sentiments. Per aconseguir-ho
recorre a múltiples col·laboracions i la producció de Vic Moliner, Pau Brugada i la pròpia
Guadi Galego, amb qui ha trobat un nou so i una nova estètica
IMMERSION | Alex Insua
FORONTERES | Judit Nedderman - Clara Peya
PRIVILEGIO | Vera
CEDEIRA | Iván Ferreiro
CANTAR PA VER | Alidé Sans
BALADA DE VERÁN | Lisandro Artismuño - Germán Díaz
TRIBUA | Mikel Urdangarin - Javier Otero
RECONOCIÉNDOME | Andrés Suárez
MATRIARCAS. BRILHANTES ACTIVISTAS | Ana Bacalhau - Abe Rábade
EN SILENCIO. CON RESPECTO | Sisters in the house
SEM REMORDEMENTOS | Xabier Díaz

Guadi Galego és una de les artistes més rellevants de l’escena gallega, fruit d’una trajectòria musical
que va començar sent molt jove. El 1997 comença la seva carrera professional a Berrogüetto, (com
a vocalista, pianista i Gaiteira) on participa en la gravació de tres dels seus àlbums més emblemàtics:
Viaxe per Urticària (1999) i Hepta (2001), van ser calorosament rebuts per la crítica i objecte de diversos premis i reconeixements (entre ells el de Millor Grup Folk Europeu de 2000 i una candidatura als
Grammy Llatins en la seva edició de 2002). Posteriorment van gravar 10.0 (2006), que va aconseguir
el segon Premi Opinió a Millor Disc Gallec de l’any i va ser candidat als Premis de la Música amb el seu
tema “Xente”. En aquell moment Guadi començava ja a experimentar amb diverses sonoritats en formacions com el seu projecte més íntim i personal, Espido (amb Guillerme Fernández) o Nordestin@s (amb Abe
Rábade i Ugia Pedreira), ambdues també guardonades amb el Premi al Millor Disc Gallec.

El 2009 Guadi Galego publica Benzón, àlbum aclamat per la crítica gallega i espanyola amb el qual inicia la
seva carrera en solitari, sense deixar de participar en altres projectes.
El 2012 publica aCadaCanto, nou projecte intimista en el qual treballa novament amb Guillerme Fernández,
acompanyada també per Xabier Díaz a la veu i Xosé Lois Romero a l’acordió.
L’any 2014 veu la llum el seu segon treball en solitari, Luas d’outubro e agosto on inicia una gira que
col·loca a Guadi Galego en el top artístic gallec, un nou camí que sorprèn amb una nova estètica musical
pop.
El 2016, se li concedeix el Premi Martín Códax de la Música a la Millor Artista en la categoria de Cançó
d’Autor, publica el seu tercer àbum, O mundo esdtá parado, un disc que viatja del sentiment més personal
a la reflexió col·lectiva sobre qüestions com la identitat i la coherència, elaborant una sonoritat envolventque aprofundeix en la seva essència pop, una triologia que culmina amb l’EP Bóla de cristal (2018) on
s’acomiada d’un so que l’ha portat a recollir els seus més grans èxits fins a la data.
El 2019 publica Immersion, una relectura musical i lingüística de les seves obres recents un disc en els 7
idiomes de la Península Ibèrica, ple d’emoció, col·laboracions estel·lars i grans expectatives per arribar a un
públic sensible a la qualitat ia nous aires en el pop estatal .

www.guadigalego.eu

www.youtube.com/channel/UCROXVXNMyYJRZhekZ8fa1jQ/videos

https://open.spotify.com/artist/4qiV7esJIt796GLcTRO0a4

www.instagram.com/guadigalego
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