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Carles Viarnès: piano
Oriol Solé: feedback drones
Aquest EP conté idees musicals del disc NUN,
aïllades i recontextualitzades
Enregistrat, produït i mesclat per Oriol Solé,
Toni Sistaré i Carles Viarnès
Masteritzat per Harris Newman
a Grey Market Mastering
L’obra de la portada és de Ramon Enrich,
fotografiada per Marc Vila
IAM, en esperanto, és la vaga idea
d’en algun moment

A cavall entre minimalisme i música contemporània, seguint el rastre de
compositors com Górecki o Arvo Pärt, el pianista igualadí Carles Viarnès
combina una sòlida formació clàssica amb pinzellades d’electrònica i
experimentació. Després dels aclamats “Urban tactus”, “Schematismus” i
“Nun”, al nou disc “Iam” crea una nebulosa on la intuïció mana i el sentit del
temps esdevé erràtic i abstracte. Les frases musicals se submergeixen en
oceà de sons càlids creat amb la complicitat d’Oriol Solé.
El títol és, de nou, una paraula manllevada de l’esperanto. Si “Nun”
significava “Ara”, “Iam” es podria traduir com “alguna vegada,
ocasionalment”. Tot allò que a “Nun” es materialitzava, esdevé a “Iam” una
nebulosa. Aquí ens guien les impressions, el sisè sentit. Tot esdevé borrós i
les idees musicals queden suspeses en l’aire. Són les mateixes idees i motius
musicals de “Nun”, però ara recontextualitzades de manera que prenen un
altre sentit, un altre significat.
El disc apareix en format de vinil 10”, amb edició limitada a 250 còpies. L’art
es basa en una peça original de Ramon Enrich.
CARLES VIARNÈS
Carles Viarnès parteix d’una sòlida formació clàssica, adquirida a l’Escolania
de Montserrat i al Conservatori de Barcelona, però en les seves creacions
aporta també pinzellades d’electrònica i experimentació. Sempre amb el
piano com a protagonista, amb referents com Nils Frahm, Max Richter
o Hauschka, dibuixa uns paisatges cinemàtics i hipnòtics, aparentment
estàtics però en constant moviment. Un univers sonor auster però emotiu.
Fràgil i a la vegada melancònic. Profund. Intemporal. Commovedor.
El músic igualadí obre la seva discografia personal l’any 2012 amb “Urban
Tactus” (Repetidor) i segueix amb una personal lectura del “Llibre Vermell
de Montserrat” (Repetidor, 2013). El següent, “Schematismus” (2016), va ser
llançat internacionalment pel segell 1631 Recordings. Tot seguit vindrien
“Nun” (2019) i els EPs “Ecos” (2020) i “Iam” (2021). La seva música també
ha aparegut en obres teatrals, produccions escèniques, sèries de televisió
i pel·lícules, a més de col·laborar amb nombrosos artistes visuals i de la
paraula. Destaca especialment el concert immersiu realitzat pel Sónar +D
2020 al costat de la videoartista Alba G. Corral.
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