del 10/04 al 19/06 de 2021

Reus Cultura Contemporània

Reus Cultura Contemporània (RCC)
Neix el Reus Cultura Contemporània, una programació
de música estable a diferents espais de la ciutat de Reus
Els tres pilars que estructuren les polítiques culturals són:
una bona programació, una bona formació i la capacitat
de produir un producte d’interès públic i de mercat. A Reus
manca una programació de base que ajudi a l’escena emergent
local, del Camp de Tarragona, nacional i internacional
a visualitzar el sector musical. I aquest és l’objectiu fonamental
d’aquest projecte: crear una programació estable de música
contemporània a la ciutat de Reus amb la implicació de tots
els sectors, tant públics com privats.

El Reus Cultura Contemporània, que ja va arrencar el passat
30 de desembre del 2020 amb l’espectacle Nadales a la Sala
Santa Llúcia, continua ara amb deu espectacles més, del 10
d’abril al 19 de juny, un concert cada setmana. L’RCC vol ser
un referent de la música contemporània en directe al sud de
Catalunya, situant la capital del Baix Camp en el mapa de la
programació musical en viu. En aquesta primera temporada,
molt heterogènia, hi trobareu música urbana, pop, jazz,
poesia… I és que l’RCC vol arribar a tots els públics del Camp
de Tarragona que tinguin interès per la música en directe.
Aquest projecte és possible gràcies al suport de l’Institut
Municipal Reus Cultura que ha confiat en Anima’t per a dur-lo
a terme i d’altres agents que també s’hi han sumat: El Jardí
de la Casa Rull, La Palma, el cicle TGN Jazz... i altres sales
i espais que malauradament ara estan tancats a causa de
la situació de la Covid-19, però que esperem que a la tardor
puguin acollir també la programació de l’RCC.

Cultura segura! Distància, mans, mascareta.

Anna Andreu
Pop, Barcelona

Ds. 10 ABR, 20:00
10 / 12 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

Anna Andreu debuta amb un projecte en solitari, després d’anys
de formar part del duet Cálido Home, amb l’acompanyament
de Marina Arrufat als teclats, bateria i cors. La nova
etapa d’Anna Andreu es va materialitzar l’any passat amb
la publicació del disc “Els Mals Costums”, que va poder
presentar en algunes sales i festivals, com a l’Altacústic
d’Altafulla. Amb aquest nou treball canvia lleugerament
d’estil i també de llengua, ja que passa a compondre i
cantar en català.
A Els Mals Costums hi trobem vuit cançons diverses
i harmòniques al mateix temps. Les idees d’aquest disc
surten dels records de la infància i de la música que l’ha
remogut i l’ha inspirat, d’artistes com Maria del Mar Bonet
o Joan Miquel Oliver.
Aquest nou disc l’ha produït Jordi Matas (membre i productor
de Ferran Palau i d’El Petit de Cal Eril), que ha estat
l’encarregat d’amplificar aquest format tan delicat i sobri.
Sobre l’escenari, l’Anna, la Marina i “Els Mals Costums”
prometen un directe càlid, inspirador i màgic.

Rojuu

Emo trap, Barcelona

KATA6i
R&B, Tarragona

Ds. 17 ABR, 20:00
10 / 12 €
La Palma, Reus

Rojuu neix a Barcelona l’any 2003, resident al Raval, es va
començar a popularitzar l’any 2017 amb la cançó “Nintendo”
quan només tenia 14 anys. Des d’aquella època ha treballat
sovint amb el productor veneçolà Carzé, amb qui ha unit
forces en algunes de les seves cançons més exitoses com
“En Línea” o “Kids & Drugs”, amb quasi un milió de visites
a YouTube.
La seva música és difícil de classificar: beu del grunge,
de les guitarres de l’indie dels noranta, dels baixos del trap
i de les melodies que recorden el dream pop. Les seves
lletres són de temàtica trista i depressiva i de desamor,
amb total connexió amb la seva generació. Abans actuarà
KATA6i, Ruben Espinosa, tarragoní de naixement i resident
a Reus d’un temps ençà, serà l’encarregat d’inaugurar
el primer dels tres concerts de l’RCC a La Palma. Espinosa
compta amb estudi propi de gravació i d’allà n’ha sortit
KATA6i, amb un so propi i actual, que es mou per l’R&B
i els sons urbans.

Corcs Drum&Organ
Soul & Funk, Barcelona

Dv. 23 ABR, 12:30
gratuït
Jardí de la Casa Rull, Reus

El que primer crida l’atenció de Corcs Drum&Organ és com,
només dos músics, poden sonar com una banda completa!
Joan Sobrevals i Oriol Cases fan servir mans i peus per fer
concerts potents, ballables (quan les condicions ho permeten)
i que contagien ritme i emoció arreu. Difícilment podreu evitar
acompanyar el compàs amb el peu o amb el cap!
Un altre aspecte que caracteritza aquest duet de música
negra és que només utilitza instruments fabricats a Barcelona
als anys 70 i 80. Activistes de l’aprofitament dels recursos
i convençuts de què l’envelliment de les coses és subjectiu,
reivindiquen aquesta tecnologia musical obsoleta i els hem de
donar la raó.
L’any passat van publicar el primer disc, Una Altra Excepció.
Hi trobareu l’empremta de grans artistes que els han
influenciat com Booker T, Barbara Dennerlein, Jimmy Smith,
Jackie Mittoo, Nate Smith, Ringo Star, John Bonham o Brian
Blade. Ideals per fer un vermut el dia de Sant Jordi.

La força incendiària
de les espelmes
Poesia, Barcelona

Dg. 2 MAI, 19:30
10 / 12 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

La força incendiària de les espelmes és un espectacle
poeticomusical que neix del tàndem Lu Rois (música)
i David Fernàndez (veu). La pianista i cantant i el periodista
i activista s’uneixen per donar una nova dimensió als poemes
d’Erri De Luca (Nàpols, 1950). Música i lletra per a una poesia
vulnerable i, alhora, resistent.
Lu Rois, que a “La força incendiària de les espelmes”
interpreta melodies pròpies i d’altres adaptades, realça
els versos i els dota de textures i sensacions. Cada element
del recital està cuidat, especialment l’ordre dels poemes,
que fa que sigui un engranatge que funciona amb vida
pròpia, en un sol acte, assaborint cada poema i desitjant
el següent.

Chaqueta de Chándal
Indie/Punk, Barcelona

Dv. 7 MAI, 20:00
8 / 10 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

Chaqueta de Chándal són Natalia Brovedanni (Santa Rita),
Alfonso Méndez (lo:muêso, Fighterpillow) i Guille Caballero (Els
Surfing Sirles). Aquest trio es va formar amb la sòlida intenció
de convertir-se en un creuament ortopèdic entre Neu!, La Polla
Records i Los Brincos.
Cançons lisèrgiques i electritzants, amb títols com Hablemos
del Mineralismo o el single La insoportable levedad de ser
rico, acabat d’estrenar, serveixen tant per animar una classe
d’spinning com per un bon vespre psicodèlic de dissabte.
A més, diuen les males llengües que encara donen prou canya,
per l’edat que tenen!

b1n0

Electrònica experimental, Barcelona

Ds. 22 MAI, 20:00
8 / 10 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

Emili Bosch i Malcus Codolà són b1n0, formació que l’any
2019 va situar-se, de manera immediata, en l’epicentre de
l’escena electrònica catalana amb la publicació d’un disc
homònim. Música que pràcticament es pot veure i tocar,
que ens convida a viatjar a zones del nostre interior on
els pensaments creixen en forma d’espiral de colors.
Mentre treballen en el seu proper disc, acaben de presentar
l’EP “DAUS”, on repeteixen col·laboració amb Joan Pons
(El Petit de Cal Eril). Sense allunyar-se completament
de l’electrònica, en aquest nou treball hi trobarem que
els gèneres musicals es desdibuixen i redistribueixen
en un univers utòpic.

El Petit de Cal Eril
Pop-metafísic, Guissona

Dv. 28 MAI, 20:00
15 / 18 €
La Palma, Reus

Entre la psicodèlia i la música folk, la música d’El Petit de Cal
Eril continua generant una força gravitacional imparable,
que travessa el cosmos. Han passat anys des d’aquella
primera maqueta anomenada Per què es grillen les patates?,
però la banda no ha deixat de sorprendre amb cada un dels
seus discos. Els últims publicats, “La força” (2016), “ ” (2018)
i “Energia fosca” (2019), han consolidat el grup en l’escena
musical catalana.
El Petit de Cal Eril són Joan Pons (veu i guitarra), Artur Tort
(teclats), Dani Comas (baix), Ildefons Alonso (bateria) i Jordi
Matas (guitarres i teclats).

Jazzwoman

Hip-hop/Afrotrap, València

Ds. 5 JUN, 20:00
10 / 12 €
La Palma, Reus

JazzWoman és Carmen Aguado, una jove rapera valenciana
amb les idees molt clares. L’any passat va publicar el seu segon
disc, Maléfica, del qual es desprèn l’esperit de lluita i de
rebel·lió. Aquest disc ha nascut amb el col·lectiu Periferia
Norte i sota els comandaments de Dani Del Olmo, i ha
comptat amb la col·laboració d’artistes com la rapera
argentina Sara Hebe i els valencians d’Auxili; Arnau Giménez,
de Zoo, i Mireia Matoses, de Pupil·les.
El seu poderós missatge, l’expressa des d’una infinitat d’estils
musicals: rap, hip-hop, electrònica, trap, salsa o bachata
es fusionen com a altaveu de la denúncia social, en clau
de festa. Un potent discurs i un potent directe capaç de
remoure les consciències més inalterables, com demostra
un dels seus darreres temes, Tu i el meu melic, que
pràcticament ha esdevingut un himne contra l’assetjament
escolar.

Celistia

Psicodèlia, Tarragona

Ds. 12 JUN, 20:00
8 / 10 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

En aquesta formació hi trobem l’essència d’algunes de les bandes
més mítiques del Camp de Tarragona i part de l’estranger.
Celistia és el que passa quan s’uneixen Pau Angulo (Transistor
Arkestra), David Cobo (Harrison Ford Fiesta), Pablo Vidal
(de les dues anteriors i també de LeCirke), José Manuel Ruiz
(Slowflames) i Iván Rita (Hexed Crows).
Psicodèlia, pop, extravagància, sofisticació i estils i sensacions
difícils d’etiquetar. A base de les fórmules musicals infal·libles
de sempre o de les experimentacions més arriscades, l’harmonia
dels seus temes no deixa indiferent. La celístia és la claror
dels estels i aquest quintet és tot allò que us evoqui.

Gökhan Sürer Quintet
Jazz oriental, Barcelona

Ds. 19 JUN, 20:00
10 / 12 €
Jardí de la Casa Rull, Reus

El pianista Gökhan Sürer va estudiar música i jazz a Turquia
i al conservatori de Brooklyn-Queens (EUA). De tornada
a Istanbul, va participar en diverses bandes sonores i àlbums
com a intèrpret, productor i arranjador.
És a partir del 2013 que es trasllada a Barcelona i forma
el seu propi projecte: “Gökhan Sürer Quintet”, format
per músics provinents de Mèxic, Sèrbia, Catalunya
i Turquia. Amb aquesta formació, Gökhan Sürer ens ofereix
arranjaments de cançons de cultures diverses, dotant
el jazz oriental d’una nova dimensió. Sons i ritmes que
ens transporten a Anatòlia, Bizanci i Armènia, amb un toc
de mescla d’estils musicals com el jazz, el funk i el rock.
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entrades / més info: animat.cat

Disseny: dalmaulasso.com

