Reus Cultura Contemporània del 09/02 al 07/05 de 2022

El Reus Cultura
Contemporània
(RCC) se’n va a
les sales

Reus Cultura Contemporània, l’etiqueta que serveix per denominar
la programació estable de música en viu que ha engegat l’Associació Cultural Anima’t amb el suport de l’Ajuntament de Reus,
continuarà la programació el 2022 a les sales de concerts de
la ciutat.

Després de l’èxit de la primera temporada de l’RCC la primavera
del 2021, per a la que van passar artistes del nivell de El Petit
de Cal Eril, Anna Andreu, ROJUU o Chaqueta de Chándal, entre
d’altres, aquesta segona temporada continua amb bandes de primer
nivell nacional i estatal, i amb dues perles internacionals: l’argentina
Simona, i des de Brussel·les Rafael Aragon. Entre els plats forts hi
destaquen els vigatans Germà Aire, la jove mallorquina Maria Hein,
els madrilenys The Parrots, els emergents navarresos Chill Mafia
o el granadí, que va posar el Festival Vida de cap per avall l’estiu
passat, Bronquio.

Entre les novetats d’aquesta segona temporada incorporem
a la programació una exposició fotogràfica de l’artista local
Núria Subietas, que es podrà veure al Bar Campus, del 9 de
febrer al 5 de març de 2022.
Incorporem nous espais en la programació i comptarem amb
l’Absenta i El Submarino.
L’RCC vetlla per a dotar la ciutat de Reus d’una programació estable
de música contemporània que permet normalitzar el consum cultural al Camp de Tarragona. Aquest projecte és possible gràcies
al suport de l’Ajuntament de Reus, la Diputació de Tarragona i la
Generalitat de Catalunya. També gràcies al nostre patrocinador
principal, Estrella Damm. Així com la resta d’agents locals que hi
col·laboren, als espais citats cal sumar-hi el 3de9 i l’Hotel Ollé
i les entitats La Bullanga i Hora Violeta.
Associació Cultural Anima’t

Núria
Subietas

“Moments que m’habiten” - Fotografia

Inauguració el Dc. 9 de FEB,
19:30, fins al 05 de MAR
Gratuït
Bar Campus, Reus

La Núria Subietas fa fotos, però no és fotògrafa. Diu que fa fotos per
veure el seu món fotografiat sempre que vulgui. Per res més. Té la
necessitat sobtada d’atrapar petits moments, molts cops insignificants
i sense importància, que fàcilment es perden en el temps i en la
memòria. Però fa que no s’escapin, que hi pugui viatjar de nou sempre que vulgui i que li recordin alguna cosa senzilla. La fotografia és
per ella un llenguatge silenciós que crida a compartir vivències, una
manera de veure el món amb un objectiu propi que ens acosta a l’altre; al seu cos, al tacte, al gust, a les seves emocions, indrets... Amb
aquesta, la seva primera exposició física, ens comparteix alguns
segons dels moments que l’habiten.

GildA
Phosky
Rosario
Tech house / Electro, Reus

Dv. 4 MAR, 22:00
gratuït
Absenta, Reus

Electrònica, Barcelona

Tech house, Barcelona

GildA, com ja sabeu, és l’alter ego de Milos Llurba. L’any 2005 va començar a punxar en festes privades inicialment amb sons indie-rock
i pop. Des d’aleshores el seu estil i tècnica han anat evolucionant
fent un gir cap a la música electrònica. Les seves sessions actuals
van des del techno, passant per l’electro i derivant al tech house.
Phosky porta tota la vida entregada a la música passant per infinitat
d’estils, però el fet que ens hàgim trobat, aquí i ara, es diu Femnøise.
Femnøise és el segell en què està des de 2019, quan va presentar-se
dins el cartell del brunch - in the city i el seu after brunch al Nitsa. Va
formar part del cartell del Primavera Sound en l’edició #TheNewNormal. Phosky és una artista brillant que s’ha passejat pels millors locals
d’Europa i que ens farà vibrar, i que millor que presentar-la a Reus en
honor al dia de la Dona.
“La Black Madonna catalana”, així hi ha qui l’anomena a la capital. Tant si
l’anomenem així com si li diem Rosario, el fet és que estem davant d’una
de les millors dj’s estatals. Cofundadora de LeSFATALeS l’any 2002, forma avui part, també, de Femnøise. Les seves sessions van des del més
nou Tech House fins als clàssics del Techno. Mescles ràpides, no caure
en la monotonia rítmica i portar la pista a un ritme esbojarradament informal són les seves regles d’or. Ha compartit escenari amb artistes del
nivell de Jennifer Cardini, Javiera Mena o Juan Mclean. I és una habitual
resident del Nitsa, Moog, Laut, brunch - in the city… sense anar més lluny
va tancar el Primavera Sound 2019 en l’escenari Ray-Ban.

Germà Aire
Pop metafísic, Vic

Ds. 05 MAR, 22:00
10 / 12 €
Absenta, Reus

Els vigatans Germà Aire tornen a la capital del Baix Camp per a
presentar el seu tercer treball: Gornal (Hidden Track - 2021). El disc
pren el nom de la masia de Gurb en la que assajaven i compartien
local amb Mates Mates, L’Hereu Escampa, Furguson, Bonestorm entre d’altres. Un nom que comporta tota una declaració d’intencions,
l’homenatge a allò que ja no hi és, però que perdura per sempre.
Les nou cançons de Gornal, tornen a fer un disc curt, deixen en evidència que som éssers insignificants enmig d’una gran immensitat
i que realment no entenem res del que passa al nostre voltant.
Gornal va ser gravat al Teatre de Ca l’Eril, on les cançons d’en Luca
es van acabar de formar amb l’ajuda d’en Joan Pons. Germà Aire
continua creixent i avançant. Creixent en la formació de la seva
identitat, amb un so que sempre es reconeix, que resulta familiar.
Ja som a casa.

The Gundown
Punk Rock, Tarragona - Reus

Groggy Rude
Punk Rock, Tarragona

Dv. 11 MAR, 22:00
8 / 10 €
Lo Submarino, Reus

Després d’uns anys de silenci, els tarragonins i un 33% reusencs
The Gundown, han tornat amb un gran disc nou a la butxaca “Dead
End Alleyway” (HFMN Records - 2021). El nou LP és un disc cuinat
a foc lent, conté el més pur d’aquest power-trio, dotze temes que
són dotze descàrregues de ràbia. Serà el primer concert al Camp
de Tarragona com a presentació de l’àlbum.
La mateixa nit comptarem amb la jove banda tarragonina Groggy Rude.
El seu enèrgic i melòdic Punk Rock en català (autodenominat Oi!
Emotiu) beu d’influències de bandes com Crim o Cock Sparrer i des
del seu naixement han publicat 3 treballs discogràfics, l’últim dels
quals, “Temps Mort” (Tropical Riot Records, 2020) ha tingut una gran
acollida i ara el podrem veure en directe a Reus.

Islandia
nunca quema
Post rock, Reus

Ds. 12 MAR, 22:00
10 / 12 €
Absenta, Reus

Després de tres anys allunyats dels escenaris, no seria massa encertat dir que els Islandia nunca quema tornen, perquè no han marxat,
mai han deixat d’existir. Malgrat el silenci, han continuat treballant
amb cançons noves que formen part del disc que presenten el 2022.
Formats el 2009, s’ha dit d’Islandia nunca quema que fan música
elegant, pop-rock obstinat en el protagonisme de les guitarres i
amb la melodia com a mitjà d’expressió. La seva discografia inclou
dos singles i un LP, “Applause” (Philatelia Records, 2014). Songs of
Vic Chesnutt (No Aloha Records, 2020). Poden presumir d’haver
tocat en directe amb l’australià Robert Forster (The Go-Betweens)
i el britànic Robyn Hitchcock, i també de figurar amb una cançó a
la banda sonora de La propera pell (2016), dirigida per Isa Campo i
Isaki Lacuesta.
Als seus directes s’han pogut sentir versions de The Triffids, The
Go-Betweens, Scott Walker, The Kinks, Edwyn Collins o Chris Spedding, entre molts altres, cosa que ens permet fer-nos una idea dels
territoris que explora la seva música.

Maria Hein
Cançó Pop, Felanitx (Mallorca)

DV. 18 MAR, 22:00
10 / 12 €
Absenta, Reus

Maria Hein, amb tan sols divuit anys, ja té guanyada una plaça
dins el podi musical mallorquí. I a nosaltres ja ens ha guanyat el
cor. Hein ens presenta el seu primer disc “Continent i contingut”
amb una solemnitat i un so impol·lut en totes les seves cançons
en les quals es percep que no serà l’últim. Són deu cançons en
què s’acumulen pensaments, problemes i dubtes, com una tassa
que ha començat a desbordar i necessita deixar córrer l’aigua.
De la mà de Ferran Palau, ha construït aquesta sonoritat tan atemporal, tan pròxima i acollidora. Un disc que dibuixa una trajectòria
rotunda, una aposta ferma, una màgia única que talla la respiració.

Bronquio
Electrònica (live), Jerez (Cadis)

DV. 25 MAR, 22:00
15 / 18 €
Lo Submarino, Reus

Darrera Bronquio hi ha el jove músic de Jerez Santiago Gonzalo.
Bronquio ha passat del punk a convertir-se en una de les sensacions
de l’urban estatal. La seva carrera no para de créixer des que va
treure el hit “Galgo” amb Pablo Peña de Pony Bravo, i a partir d’aquí
van venir més temes com “Tu portal” (amb els desapareguts Esteban y Manuel) fins a l’últim “Contigo, contigo, contigo” amb Novedades Carminha. Bronquio ha estat a bona part dels festivals estatals
més destacats: Monkey Week, Primavera Trompetera, Tomavistas,
Low, Cara B o el Vida, on va ser una de les sensacions i va posar al
públic de cap per avall. Compreu sabata nova, perquè la gastareu tota.

CHILL MAFIA
Rural - Trap, Pamplona (Navarra)

DS. 2 ABR, 22:00
15 / 18 €
Lo Submarino, Reus

Chill Mafia és molt més que un col·lectiu. És una “cuadrilla” d’amics
de Pamplona que reuneix productors, cantants, Mc’s i graffiters.
Els navarreos han posat de cap per avall el panorama euskaldun
i estatal des de que van presentar el single GAZTE ARRUNTAREN
KOPLAK. Aquesta colla de joves de Pamplona que tenen entre
20 i 23 anys son el nou so de moda que combina el trap amb
sons tradicionals bascos. Amb lletres que incòmodes, divertides,
polèmiques i un directe que sona espectacular. El de Reus serà
el seu primer concert a Catalunya!

Los Invaders
Rock underground, València

Ds. 8 ABR, 22:00
10 / 12 €
Absenta, Reus

Els valencians Los Invaders són una banda de rock underground
amb vibrants punts electrònics. Després de passar-se el 2018
de festival en festival (Low, Warm Up, B-Side…) el desembre
del 2020 van treure el seu primer disc “It’s not a Revolution if you
can’t dance it”. Després d’un 2021 difícil per fer concerts, aquest
2022 el presenten com déu mana a diverses sales i entre altres
festivals al Madcool. Afortunadament els podrem veure en un lloc
tan proper com l’Absenta que de ben segur vibrarà amb l’energia
que desprenen.

The Parrots
Rock alternatiu, Madrid

Dv. 23 ABR, 22:00
15 / 18 €
Lo Submarino, Reus

Un dels plats forts d’aquesta segona temporada de l’RCC. Els seus
concerts són energia post millennial, amb una fórmula que uneix
el Lo-Fi de The Monks, el vertigen de les guitarres de Jonathan
Richman, la psicodèlia fumada de The 13th Floor Elevators i la nova
onada garatge de bandes com Strange Boys o Black Lips. Amb un
directe divertidíssim i un hit rere l’altre, The Parrots han aconseguit
envaïr bona part de l’escena internacional i actuen per tot Europa
i els Estats Units. Després de versionar el “Soy Peor” de Bad Bunny
i treure el single “Maldito” amb C. Tangana, ara tenim la sort que
ens presentin a Reus el seu segon àlbum “Dos” produït per Tom Furse
(The Horrors) i mesclat per Claudius Mittendorfer (Parquet Courts,
Weezer, Temples). Aquesta vegada no cal que vagis a un dels grans
festivals per a veure’ls, ho pots fer a casa!

Sr. Lufthansa
Rafael Aragon
Global Bass / World, Sabiñánigo (Osca)

Global Bass, Brussel·les (Bèlgica)

Dv. 29 ABR, 22:00
gratuït
Absenta, Reus

Sr. Lufthansa és el viatge a través de la música d’Eudardo Ainsa.
El 2005 es va instal·lar a Reus i participa en diferents festivals
com l’Aftersun, l’Art-e o el Mondo i a sales del territori com la Zero,
el Loop, El Cau o el Groove Bar. En els darrers anys s’interessa per
l’antropologia musical i ofereix sessions temàtiques al bar Teina
de Reus on sonen Cumbia Digital, Tropical Bass, Funk Carioca…
Sessions que l’han portat a punxar a festivals com Tropical Camp o
Visual Brasil i a sales i clubs de Barcelona, Madrid, Saragossa, París
o Hamburg. Imprevisible, divertit, mordaç… amb una maleta que no
s’acaba converteix les seves sessions en una experiència única.
Nascut a París es va impregnar del mestissatge de la metròpolis
francesa i de la seva visió cosmopolita. De ben jove s’aficiona
a la lingüística i al periodisme musical, inicia la seva carrera com a
productor i el porta a crear discs i bandes sonores, girant per Europa,
Marroc i Turquia sota el nom de Rafiralfiro. El 2011 fa creu i ratlla i
publica el seu primer EP al segell espanyol Caballito “Curandero EP”.
Avui en dia és una de les figures més destacades de l’escena Global
Bass europea, ha publicat nombrosos EP’s i remixes i ha actuat a festes i festivals d’Europa, Àfrica i Amèrica del Sud. Els seus directes són
una festa pels peus i les orelles, una experiència única!

Simona

Pop - Lounge, Mendoza (Argentina) / Barcelona

Ds. 7 MAI, 22:00
10 / 12 €
Absenta, Reus

El collage estilístic de Simona Sibilla és tan real i palpable com la seva
ascendent trajectòria. Va néixer i créixer a Mendoza (Argentina), a on va
cultivar les seves influències llatines abans d’establir-se a Barcelona.
El seu so multifacètic es mou entre el bé i el mal i treballa mutacions
melòdiques que la converteixen en símbol de quotidianitat, intimisme,
autenticitat i poder. “BALI”, el seu primer single, la va col·locar
al centre de l’escena emergent al 2019, duent-la a compartir escenari
amb Girl Ultra o Louta. Ha produït amb Valuki & Black Jagg i, des de
2020, actua amb banda al complet. Convertida en artista total
i preparada per explorar els límits del latin pop, el soft trap, el sweet
reggaetón i la bossa nova. Una oportunitat de veure-la a casa abans
no passi pel Sónar 2022.

En conveni amb:

Amb el suport de:

Espais:

Patrocina:

Col·laboren:

entrades / més info: animat.cat

Disseny: dalmaulasso.com

