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Espai metàl·lic: Soul Dealer
Un retorn al heavy clàssic
El quintet de Granollers acaba de publicar el seu segon disc, Holy in your
headÂ (autoeditat,Â 2016), gravat a Moontower Studios, i masteritzat per Mika Jussila, responsable
del discos de grups com Nightwish, Children of Bodom oÂ Edguy, als Finnvox Studios de
FinlÃ ndia. Anteriorment, l'any 2014 van enregistrar i autoeditar A price to pay.Â

Amb un so molt personal, la veu de Wenderson de Paula, el seu cantant, recorda els vocalistes
de heavy més clàssic. Això els dóna una identitat molt marcada, i fa que el públic fidel a diversos
estils els hagi seguit la pista. La banda està formada per Xavi Pérez i Charli Sangar a les guitarres,
Andrés Gómez al baix, Pau Bonet a la bateria i el brasiler Wenderson de Paula a la veu. Hem
parlat amb ells per posar-nos al dia dels projectes de Soul Dealer.
Quins trets destacaries del nou disc, Holy in your head?
Són onze cançons que destaquen pel so heavy-thrash, i les marcades melodies. La portada del
disc ha estat dissenyada per Mattias Norén (Evergrey, Kamelot, Sabaton, Stratovarius...) a
ProgArt, Suècia. Les lletres de les cançons giren al voltant de la religió, criticant el pensament únic
i les esferes de poder de la nostra societat.
El vídeo de la cançó "Holy in your head" està enregistrat dins una església. Mètal i religió no
s'acaben d'avenir del tot, com ho veu aconseguir?
Certament trobar una ubicació a Catalunya com aquesta per gravar un videoclip va ser gairebé
impossible, però finalment ho vam aconseguir. L'única condició que vam tenir per poder utilitzar
aquesta església va ser que no podíem revelar la seva ubicació. Sí que podem dir que es una
petita església romànica del segle XI, construïda sobre un antic cementiri. L'única pista que
donarem és que és al Ripollès.
I per què vas decidir viure a Barcelona?
Simplement perquè estic enamorat de la ciutat, i comparat amb els Estats Units hi ha molt mes
mètal i de molta qualitat. Tot i que entenc i parlo en català, però, em sento molt mes còmode cantant
en anglès.
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=DIMvjVNnImM
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