
L
a percussió és, 
possiblement, la forma més 
antiga de fer música amb 
instruments que han variat 
molt poc des de fa milers 
d’anys i que en mans de 

Pakito Baeza (Alacant), un dels millors 
percussionistes del món segons mitjans 
especialitzats, cobren vida. Va 
començar des de xicotet tocant amb tot 
«tambors de detergent, les agulles de 

fer punt de la meua mare les utilitzava 
com a baquetes», després la bateria 
però «necessitava un instrument que 
em permetera ser com jo sóc i vaig 
descobrir que eren les congues (el seu 
instrument preferit), timbals, bongós...» 

Acaba de participar a La Rioja 
Drumming Festival amb bateristes i 
músics de talla internacional (Dom 
Famularo, Pete Lockett…), en breu 
començarà les seues classes en la 
Universitat d’Alacant, seguirà en 
Youtube impartint càtedra a milers de 
seguidors, els seus videos didàctics 
tenen més de 1.200.000 visites, i 
prepara la pròxima eixida del disc 
Pakito Baeza & friends. Volum II.  

Les seues referències en la infantesa 
van ser Ray Barretto, Mongo 
Santamaría, Tito Puente, Carlos 
Santana..., «el seu disc Abraxas em va 
marcar molt». Estos artistes dels 70 li 
van influir encara que destaca «el disc 
de la Fania All-Stars en viu en el Yankee 
Stadium (1973)» amb grans músics i 
cantants llatins en un concert al qual 
van assistir 40.000 persones. Va ser 
autodidacta fins que comença a 
estudiar amb el cubà Armando García, 
percussionista de Celia Cruz, i en 
paraules de Baeza, «la meua arrel, la 
meua escola, el màxim exponent i 
mentor». 

García va ser el primer d’una llarga 
llista de prestigiosos professors a Cuba: 
Roberto Vizcaino, Pedro Vega, José Luis 

Quintana Changuito, «gent molt potent 
de l’illa» on va estudiar i va actuar al 
Festival Internacional de Percussió 
Percuba; als quals van seguir els que va 
tindre, gràcies a una beca, en el Berklee 
College of Music de Boston amb 
Horacio El Negro, Walfredo de los 
Reyes i Giovanni Hidalgo, «el millor 
percussionista de tots els temps», 
segons Baeza. Estos grans músics 
«m’han aportat una forma de vida, 
poder dedicar-me professionalment a 
açò» i enriquiment artístic, «agafes el 
millor de cadascun». 

Baeza va optar per desenvolupar més 
la seua vessant com a solista que com a 
acompanyant d’artistes encara que ha 
actuat amb grans músics, «toques el 
que et ve de gust, com vols i quan vols, 
sense cap lligam». I subratlla que «allò 
que importa és com toques, no amb qui. 
El que més valoren els percussionistes 
és quan actues sol» que és quan 
aconseguixes «la teua màxima 
expressió», el que li ha permés donar-se 
a conèixer en la música d’avantguarda i 
dels disc jockeys productors, «el 
bressol de la música que jo faig és 
Miami i Eivissa». 

 

PEDRO GALLARDO I DESAFINADO 

«L’època del local Desafinado (Alacant) 
quan el portava Pedro Gallardo va ser 
un trampolí» per a Baeza, perquè «va 
ser la primera persona que va confiar 

en mi com a percussionista». Per a ell, 
este local regentat per un gran 
coneixedor i expert musical, 
especialment del jazz i el funky, va ser 
«la casa on jo em vaig criar 
musicalment». 

Gallardo va portar a Desafinado a 
grans músics i cantants amb els quals 
Baeza va tocar (Lou Bennett, Jorge 
Pardo, Ximo Tebar...) una targeta de 
presentació que li servia per a després 
actuar o realitzar gires amb ells. «Quan 
jo era jove i venien tots estos artistes, 
Pedro els deia ‘hi ha un xaval ací que 
toca les congues’». Per això, recalca 
que «a Pedro li dec moltíssim, el que jo 
haja pogut col·laborar amb tots eixos 
artistes és perquè ell me’ls va presentar, 
jo eixia com a espontani a l’escenari 
[rialles], sense micros ni res, em veien 
tocar i deien ‘doncs este xaval no ho fa 
malament, et vaig a cridar’». 

 

PACO DE LUCÍA I RUBEM DANTAS 

El músic alacantí ha gravat amb grans 
artistes com Paco de Lucía i Rubem 
Dantas, que va ser el seu padrí a 
Madrid. El brasiler, percussionista del 
gran guitarrista espanyol, de Camarón, 
Morente i Ketama, entre altres, li va 
cridar per a tocar en el seu disc Festejo, 
«després vaig formar part del Rubem 
Dantas Group en el qual es barrejaven 
músics de jazz, llatins i flamencs».  

Dantas, amb de Lucía, precursor de 
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PAKITO BAEZA, FUSIÓ DE PERCUSSIONS
El 10 de novembre 
començarà el curs 
anual de percussió 
llatina i ètnica que 
impartix a la 
Universitat 
d’Alacant des de fa 
20 anys i en 
Youtube els seus 
videos didàctics 
tenen més de 
1.200.000 visites

PER ALEXIS MOYA

El músic alacantí, 
un dels millors 

percussionistes del 
món, ha tocat amb 
artistes com  Paco 

de Lucía i Lou 
Bennett.


