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Jo regnaré, àngel de la guarda és el nou llançament de Coàgul i la
primera referencia que publica el segell català Alejandra.
En aquest nou single, l‟artista barceloní ofereix dues cançons que
formen una nova coagulació, l‟eix de la qual és la figura
simbòlica de la Catedral de Barcelona. Coàgul continua explorant
els terrenys del pop industrial, les cançons populars catalanes
d‟origen cristià i precristià i la música màkina.
Els field recordings són una part fonamental per a la construcció
d‟aquestes
dues
peces:
totes
les
campanes
que
s‟escolten
samplejades són gravacions de camp de les campanes de la Catedral
i el recorregut que traça el GPS a “Àngel de la guarda” prova de
delimitar
l‟edifici
a
través
del
nomenament
dels
carrers
colindants.
Aquest edifici a permès a en Coàgul crear dues cançons que
funcionen
com
la
reconstrucció
de
tota
una
sèrie
de
correspondències i significats que es creuen i concorren en ell.
Acostumat a passar moltes estones entre les seves parets de pedra,
ha construït aquestes dues peces com un exercici d‟ordenació i
condensació de la infinitud de sentits que convergeixen en aquest
indret heterotòpic, emblemàtic i profundament simbòlic.
L‟oient minuciós podrà reconèixer diferents traços simbòlics que
funcionen com a base i origen de les dues cançons: la veu en llatí
que s‟escolta entre xiuxiuejos a “Jo regnaré” recita la pregària
exorcista de Sant Benet; la frase „yo reinaré‟ és la divisa de
l‟advocació del Divino Niño que es venera a Colòmbia i la lletra
de “Àngel de la guarda” és una oració popular d‟orígens
precristians que s‟ensenya als nens.
Són dues cançons fortament marcades per la psicogeografia en les
que s‟hi observa la influencia que un espai geogràfic com la
Catedral de Barcelona exerceix sobre un ment acostumada a observar
i connectar les petjades d‟una infinitud de cultes, corrents
artístiques i musicals.
Jo regnaré, àngel de la guarda és un exercici intel·lectual i
musical precís que funciona com a catalitzador d‟una interpretació
personal dels dogmes cristians.
Text: Andrea P. Latorre (Cønjuntø Vacíø)
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