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EL SEU ÚLTIM GRAN REPTE 
HA ESTAT SUPERAR UNA 

PERFORACIÓ INTESTINAL QUE 
L’HA DEIXAT ARRUÏNAT EN UN 

HOSPITAL DE MÈXIC. HI HA 
ACTIVADA UNA CAMPANYA DE 

DONACIÓ, I EL 6 DE FEBRER 
LA SALA LUZ DE GAS DE 

BARCELONA ACOLLIRÀ EL 
CONCERT DE SUPORT 

ACORDS PER PERE SOTO. 
GIPSY JAZZ&GUITARS
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PERE 
SOTO
Amb molta corda

A final dels setanta, un jove Pere Soto Tejedor (Badalona, 
1958) ja tenia ben clar que la guitarra seria el leitmotiv de la 
seva vida. Els primers temps simfònics amb Pharmacus —fins i 
tot van compartir escenari amb Triana, Iceberg i Ñu al festival 
Calella Camping Rock del 1977— van ajudar a perfilar la ment 
d’un instrumentista que amb 20 anys ja destacava. Una 
trobada casual amb el trompetista Dave Douglas —que estava 
passant una temporada pel país aprenent espanyol— va servir 
per engegar la seva primera formació jazzística, Macedònia 
Jazz Spart. Uns anys més tard, Pere Soto creava el seu propi 
grup i editava el primer treball d’estudi, Pere Soto Jazz Group 
(La Raíz Prod, 1985). Quatre anys després, Coincidencias 
(Berman Int, 1989) suposava una gran empenta professional i el 
reconeixement del sector.

A meitat dels vuitanta i de manera no oficial, Soto va posar 
en marxa un dels projectes que anys més tard li han donat més 
reconeixement i amb el qual ha editat àlbums de jazz manouche 
tan suculents com Nuages (Satchmo, 2001), Prisoners of Love 
(Imagen, 2002), Blue Drag (Goofy Records, 2004), El Caliqueño 
del Califa (Taller de Músics, 2004) o Swing Gitane (Blau Records, 
2007): “La frescor creativa de Django Reinhardt l’he sentida 
sempre molt a prop i em sento molt còmode tocant aquest tipus 
de música. Tot i que es va crear el 1984 a Sant Cugat del Vallès 
amb el violinista Roberto Lecaros i el guitarrista Òscar Roig, 
Django’s Castle és un projecte de gypsy-jazz que va arrencar 
professionalment l’any 2000. A partir d’aquí es va estendre arreu 
del país, fet que va significar que decidís invertir en el grup, 
produint un disc per any”, explica.

El guitarrista a més ha pogut col·laborar i compartir escenari 
i anècdotes amb grans músics d’arreu, entre els quals Lou 
Donaldson i Cecil Taylor. “Jo tenia un concert amb Joe Gallivan i 
Tonny Moore. En Cecyl (Taylor) estava passant uns dies a Palma 
i va decidir venir a Barcelona per trobar-se amb els seus amics i 
veure el concert. En acabar i entre les diferents declaracions que 
va fer als mitjans, va dir: “Wynton Marsalis hauria d’aprendre 
d’aquest guitarrista. El que ha tocat avui m’ha agradat més 
que tot el que ha fet ell en tota la seva vida”. Anys més tard, el 
mateix Taylor va fer unes declaracions en un rotatiu britànic 
on afirmava: “El veritable ‘Eix del Mal’ el formen George Bush, 
Wynton Marsalis i Philip Glass” [riu, recordant-ho].

Paral·lelament a Django’s Castle, Pere Soto destaca un dels 
vincles professionals que l’han marcat especialment: la seva 
relació amb Bill Gerhardt. “Penso que és un dels compositors 
més autèntics que existeixen i que no ha estat reconegut com 
cal”, reivindica. Junts van gravar a Nova York el disc Particular 

Vernacular (Planet X New York, 1994), on també apareixen Dave 
Douglas, Jeff Ballard, Dave Liebman i Ben Allison; un recull de 
temes originals que va tenir força repercussió. “La vida ens va 
dur per camins diferents fins que ens vam retrobar l’any 2004 
per tocar plegats en una minigira pels Estats Units.”

El fet de viure i treballar fora de Catalunya bona part del 
temps ha estat el motiu per no tenir grans vincles professionals 
dins el país. Tot i així reconeix l’escola, la feina i el pes musical 
d’alguns músics: “Recordant els meus primers anys, he de 
reconèixer les ensenyances de mestres com Josep Maria Farràs, 
Joan Albert, Adrià Font, Peer Wyborys, Horacio Fumero, el gran 
Jean-luc Vallet, Xavi Ortiz, Salvador Font...”.

La seva capacitat de treball ha desencadenat en una prolífica 
trajectòria compositiva, tant dins el jazz com pel que fa a altres 
estils musicals i també en la creació d’excel·lent material didàctic. 
De tot plegat, Soto en destaca algunes feines: “No és gens fàcil. 
Dins el ventall jazzístic el material d’Oasis (Diatic Records, 2007) 
que vaig gravar juntament amb David Valdez té un bellesa 
melòdica que el fa especial sense ser un disc de virtuosisme 
instrumental ni pretenciós per ser modern. Temes com 
“Armónica”, “Oasis” o “Point of Truth” crec que aconsegueixen 
un nivell de perfecció estructural on ja no sents la melodia, sinó 
que la substància emocional del contingut adquireix una essència 
pròpia. Ho vius dins la teva imaginació en un altre estatus 
emocional. Com a compositor contemporani he escrit més de 
setanta obres de cambra, alguns concerts, duets, molta obra de 
guitarra clàssica... Potser destacaria l’estrena a Ciutat de Mèxic 
l’any 2000 del meu String Quartet nº 2 (Clivis Publicacions). 
També estic orgullós de la feina que vaig fer a Triumphant 
(autoeditat, 2009) i Aniversario lunático (Conservatorio de 
Música de Zaragoza, 2010)”, comenta.

El seu últim gran repte no ha estat cap projecte musical sinó 
superar una gravíssima perforació intestinal. Aquest fet l’ha 
arruïnat econòmicament amb un deute mèdic que puja a més 
de 15.000 euros: “Ha estat el més greu que he viscut mai, un 
problema de vesícula que es va anar complicant per negligències 
mèdiques... i va derivar en una perforació intestinal. Per sort, 
cada dia em trobo millor. Ara queda tancar les ferides i recuperar-
se, ja que en el procés he perdut vint quilos! Amb tot això, les 
despeses han estat molt elevades... i el fet de no poder treballar 
durant mesos m’ha deixat ben escurat. En el fons he d’estar 
content de com ha anat tot plegat i de l’ajut que estic rebent per 
part de molta gent, amb concerts de suport des de Mèxic i alguna 
cosa a Barcelona”, conclou.

D’inquietud autodidacta, Pere Soto és un dels grans 
guitarristes d’aquest país, tal com ho certifica l’editor 
i bateria John Engel al seu llibre Uncommon Sound 
(Hardcover, 2006), on el badaloní és considerat 
un dels sis guitarristes esquerrans més influents 
d’Europa. Actualment està vivint un dels moments 
més delicats de la seva vida arran d’un problema de 
vesícula que va acabar derivant en una perforació 
intestinal. Tot i les dificultats, Soto no ha deixat de 
treballar. Un cop aconsegueixi la plena recuperació 
pensa continuar col·laborant amb la Big Band 
d’Oaxaca de Mèxic —on viu bona part de l’any—,     
editar un disc pendent amb el pianista Walter Lampe   
i publicar la reedició de 3 Mamuts a Liliput de Django’s 
Castle amb la col·laboració del guitarrista espanyol 
Juan Arenales i del violinista francès Henrik André. 
Incombustible.
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“Wynton Marsalis hauria 
d’aprendre d’aquest guitarrista, 
va dir Cecil Taylor”




