
F u l l  b i o g ra p h y



BIOGRAFIA

2020–2019 | Nou CD The very Best of CG pels seus 25 anys a la música, i un CD de versions anomenat Cover me (vol. 1). 
Apareix al final del programa de TV3 “Manual de supervivència” fent una versió del Bon Dia de Els Pets.

2018–2017 | Mini gira pel centre d’Espanya passant per Albacete i Cuenca, entre d’altres ciutats. Presentació d’“Exodus to the 
promise land” al Festival Barnasants i a Sant Pau Inèdit. Gira per Canadà presentant el seu nou CD “Back to the 
roots”. Fa la banda sonora de la segona temporada de la sèrie de TV3 Merlí.

2016–2015 | Presenta l’espectacle “Exodus to the promise land” que inclou el CD “The boat diary” al Grec Festival 
2016 de Barcelona. Fa la banda sonora de la sèrie de TV3 Merlí. Fa la lletra per la cançó pel documental “In the same boat”.

2015–2014 | Gira pel Canadà presentant el CD “Déjà voodoo” i gira per Catalunya amb actuació al Mas i Mas Festival.

2014–2012 | Projecte nou amb gravació de CD “Live at the Jamboree” en homenatge a J.J. Cale. Grava a TV3 Cava de 
blues presentant el projecte Mother Road amb aupaQUARTET. 

2012-2011 | Edita el DVD “Live in Barcelona”, grava Jazz a l’estudi i Blues a l’estudi a TV3, Realitza el seu CD “Escape” 
editat a través de Saurí Records, amb les col·laboracions de Marc Ribot, Alain Mallet, Jonah Smith, Bennett Paster.

2010-2009 | Director musical del concert dels 15 anys de BTV. Canta una canço a la pel·lícula de l’obra Magic Journey 
to Africa, i presenta el seu nou CD “Pivot Point” al XXI Festival Guitarra Barcelona, i guanya el premi de millor disco 
de l’any 2010 de l’AMJM. Produeix a l’actor Bruno Oro pel seu nou CD “Tempus Fugit”. Grava 3 temes amb Marc Ribot, el 
guitarrista de Tom Waits.

2008-2007 | Composa 2 temes per la pel·lícula Road Spain, i també el tema principal de la comèdia ”EX” de Muriel Robin & 
Pierre Balmade, protagonitzada per Àngels Gonyalons i Abel Folk. Produceix el CD Fonografies de Víctor Bocanegra.

2006-2005 | Composa la sintonia per la nova imatge de TV3 en col·laboració amb Francesc Chaparro, que és 
guardonada al 2006 PromaxBDA prize in New York. Composa la sintonia per IcatFm amb Francesc Chaparro. Composa 
la música de diverses campanyes publicitàries - Spirit, Marie Claire, Lotus, Bonka, Calipso, Affinity, Vitalinea, Pans & 
Company, Font vella.

2005-2004 | Funda el grup Sunstation amb Joe Lewis, Pere Foved, amb ells graven un CD que es va promoure per 
Londres amb l’ajuda del legendari Bob Harris de la BBC2. La seva composició The healer whale es va incloure al 
recopilatori “Relaxation 2”. Composa la canço You got me hypnotized per l’anunci de la fragancia Mediterraneo d’Antonio 
Banderas. Grava una canço amb London Session Orchestra per l’anunci de la companyia Repsol.

2004-2003 | Produeix “Vil·la Blauet”, el primer CD cantat en Català de Joan Vinyals. Composa la música pel piromusical de 
l’inauguració del Forum de les Cultures 2004, en col·laboració amb Francesc Chaparro i Marcel Botella. Realitza el seu 
primer àlbum en solitari “Noctámbulo” (Capità Planet Records), distribuit per Filmax Music. Treballa amb Carles Casas com a 
guitarrista per la banda sonora de la pel·lícula espanyola “La mujer de mi vida”.

2003-2002 | Produeix i fa els arrangaments pel CD “Fly Eagle Fly” de l’artista natiu americà siux Calvin Standing Bear. 
Guitarrista i vocalista pel CD “Collares enredados” de Cristina Vilallonga (cantant de Gotan Project). Produeix a Doug 
Shelburne pel seu CD “The Turtle Project”. Produeix el segon àlbum del cantautor dublinès Brian Caffrey, “Feed the flame”.

2001 | Grava el CD “Open Arms” a duet amb el guitarrista barceloní Joan Vinyals. Produeix 5 cançons de l’Alex Warner pel seu 
CD “Time for Life”. Produeix el CD “Suite Mediterráneo” de Sam Lardner. Composa i produeix la banda sonora de la sèrie 
d’animació “Fanhunter”.

2000-1999 | Toca la guitarra per la companyia de dansa contemporània African dance company Cleo Parker Robinson. 
Produeix el primer àlbum del grup espanyol Los Elefantes.

1997 | Telonegen a Tina Turner al Palau Sant Jordi de Barcelona. Graven el tercer àlbum amb Traditional Tourist, recolzats 
per Cadena Cien radio, on es mantenen al TOP 20 durant 4 setmanes. Telonegen al reconegut artista Kiko Veneno.
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DISCOGRAFIA

1996 | Graven un EP de 3 temes originals amb un caire més elèctric. Toquen en diversos festivals: Doctor Music Festival, 
Altaveu, Festival de la Diversitat. Composa i toca la guitarra per diverses sèries d’animació de l’artista Javier Mariscal 
(Twipsy, Acuarinto).

1995-1994 | Graven amb Iggy Pop el tema principal de la pel·lícula “Atolladero” d’Oscar Aibar. A l’abril, graven un concert 
unplugged Traditional Tourist “live at the Harlem Jazz Club”.

1994-1993 | Funda el grup Traditional Tourist, amb Caspar Saint Charles, Jean Paul Dupeyron, i Santi Ursul. 
Inauguren el mític Jamboree Jazz Club fent de teloners de The Mint Juleps. Graven el seu primer CD, Traditional Tourist, amb 
7 cançons originals. Grava guitarres amb John Cale per la banda sonora de la pel·lícula “Antartida” de Manuel Huerga.

1992-1991 | Es trasllada a Barcelona i treballa com a arreglista i guitarrista per la companyia de dansa Nats Nus. També fa de 
guitarrista de Big Mama and The Blues Messengers.

1990-1989 | Productor i compositor a Room With A View studios amb artistes com Tangara, Amotz Plessner, Denise 
Martin. Publica el seu primer disc “Change my World” (Cece and it never Rains) i fa una gira promocional per Itàlia, 
Espanya i Suïssa.

1988-1987 | Es trasllada a New York i el contracten com a productor de MCA Records pel cantant australià Tracy Barry. 
Grava amb els grups de percussió Olodum i Araketu a Salvador de Bahia, Brasil. Grava 2 cançons amb el Harlem Gospel 
Choir. Funda el seu propi grup Cece and it Never Rains i grava amb Alain Mallet (teclista de Paul Simon), Wesley Wirth 
(baixista de Bob Moses) i Patrick Goraguer (bateria de Bill Evans i teclista de Arthur Ashe).

1986-1985 | Gira per Quebec amb el grup Ardea. Fa de guitarrista i veus pel grup Rhythm Method.

1984-1981 | Fa estudis de guitarra privats amb Sam Balderman, Jon Greir, Neil Smaller.

1980 | Giren amb Uptown Magic pel circuit universitari de Montreal. Fan de teloners dels cantants italians Umberto Tozzi i 
Laura Brannigan. Estudia guitarra de jazz al College Georges-Vanier i a la University of McGill.

1979 | Funda el quartet Uptown Magic, amb Rhonda Smith (baixista de Prince), i guanyen el Best New Band award. 
Graven el seu primer single “Trip to Jamaica”, que es converteix en un hit entre les ràdios universitàries de Montreal.

1964 | Neix a Montreal, Canadà.



CITES

L’àlbum “The space between” de Cece Gainnotti és una gran troballa
Bob Harris (Tastemaker Radio BBC 2)

Excel·lent, m’encanta la seva música
Francois Fortin (CKOI FM Montreal)

Una de les millor coses que he sentit en els darrers 6 mesos
Phil Swern (BBC Radio Producer)

Tocs bonics amb una gran veu
Micky Watson (IBFM - University of Burnley)

M’encanta l’àlbum i l’he posat una i una altra vegada
Jenny Marsh (URB - University of Bath)

Em sorprèn la seva imaginació sense límits.
M’encanten les seves atmósferes molt ben aconseguides.

Que original, que ben gravat i que bé que sona!
Charlie Faber (RN3)

La seva música és molt propera a l’estil de wilco i jayhawks…
Josep M. Carrasco (“La taberna del Llop” RTVE)

Giannotti acompanyat de Chaparro fent un treball excepcional a la producció
Santiago Alcanda (RN3)

Nit plena de sorpreses
M. Formentor (La Vanguardia)

Explora totes les possibilitats de la seva guitarra i la seva veu amb un gran treball a la producció
Albert Puig (Icat fm)

Magnificència i produccció musical a l’alçada dels grans del pop mundial
Adrian Leverkun

En la seva veu esclata la maduresa d’un àngel perseguint amb els dits un núvol que s’escapa
Sonia Carmona (Icat fm)

Un programa sensacional amb un músic d’excepció
Salva Lopez (COM radio)

Espectaculars els ambients que aconsegueix crear
Marina Arbat Bofill

www.cecegiannotti.com
cecegiannottimusic@gmail.com
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