MONOCICLE 2021
som les ganes

Amb molta il·lusió i després d’un any de moltes
dificultats per a tots i totes (i en especial en el món
de la cultura!) des de l’organització del Monocicle i
l’entitat Els Xulius us volem presentar el programa
de la que sense dubte és la nostra edició més
ambiciosa.
Venim d’una edició anterior que va ser especialment complexa en una situació de pandèmia i amb
molt poques experiències de Festivals similars
on emmirallar-nos, però amb l’esforç col·lectiu on
destaquem les desenes de voluntaris i voluntàries de l’entitat Els Xulius, es va fer possible
l’edició del 2020, reivindicant que el treball és
cultura i aconseguint uns èxits de participació
inèdits fins al moment.
Aquest 2021 ens hem proposat diversos reptes,
i amb molt d’orgull podem dir que hem fet els
deures: consolidant-nos com a festival de
proximitat, millorant l’organització i teixint xarxa
amb moltíssimes més entitats i comerços locals;
mantenir la nostra essència d’impulsar els
talents emergents i millorar els premis gràcies
a noves col·laboracions arreu del territori; aug-

Pizzes artesanes al forn de llenya
i cuina mediterrània.
Eduard Maristany 33, 08810,
Sant Pere de Ribes
+34 938 14 67 81
@zenandorestaurant

mentar i diversificar l’oferta musical (amb
més de 25 propostes artístiques de diversos
estils i per diferents públics); i per últim, millorar la qualitat del festival comptant amb
artistes consolidats del panorama nacional,
sent la cirereta d’un programa que vol ser un
aparador per al nou talent en el món de la
creació al voltant de la música, ja sigui en
concurs de música d’autor/a, de videoclips o
de rap i hip-hop.
El Monocicle és un projecte cultural i social
sense ànim de lucre que és possible gràcies
a col·laboradores i col·laboradors, voluntàries
i voluntaris, però aquest any, a més,ens encantarà comptar amb tu, lector, per a que el
Monocicle sigui encara millor. T’hi esperem!

Tienda de muebles, decoración y regalos
exclusivos a precios asequibles.
Carrer de Sitges, 83, 08810,
Sant Pere de Ribes
685 48 69 09
@countryhouseribes
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EL CARTELLÀS

Disseny: ANDREA ALONSO /

Projecte Final CFGS Gràfica Publicitària

Cartell dissenyat per l’alumne de l’EMAiD Andrea Alonso

ENTRADES
* La compra d’entrades es fa exclusivament al nostre web monocicle.cat
Abonament Adult pels dies 3, 4 i 5:
*Només 200 abonaments disponibles.
Inclou Totebag gratuïta del Festival.
Entrada Adult. Divendres 3 de setembre: 12 €
Entrada Adult. Dissabte 4 de setembre: 17 €
Entrada Adult. Diumenge 5 de setembre: 7 €
Entrada Infantil Fins a 12 anys: 5 € / dia
Entrada Coneix a Mazoni: 7 €
Entrada Batalla: Gratuïta (s’ha de reservar)
Entrada Monoclip: Gratuïta (s’ha de reservar)
Entrada 2 d’octubre: Gratuïta (s’ha de reservar)
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PROGRAMACIÓ
Divendres 3 de setembre
Escenari “Les Planes”
A les 19h obertura portes del recinte Escola Riera de Ribes

DELIGHT
NINOT
JOAN COLOMO
TRONKES DE FELIPA
Dissabte 4 de setembre

A les 17h obertura portes del recinte Escola la Riera // L’ordre d’actuació dels finalistes del concurs cançó
Escenari “Les Planes”

CLAMS
MARC PARROT 		
& EVA ARMISÉN
HOVEN
JÚLIA
EL PETIT DE
CAL ERIL
FERNANDO
LAGRECA

Escenari “Xulius”

VIDAL SOLER
* CONCURS CANÇÓ
D’AUTOR
JOA LWEST // KARLA AMB K // PAUNEZZ

LLUÍS CABOT
* ENTREGA
PREMIS
CARLOTA FLÂNEUR
NÚRIA GRAHAM

* L’hora de tancament de cada jornada dependrà de la normativa vigent

PROGRAMACIÓ
Diumenge 5 de setembre
Escenari “Les Planes”
* A les 18:30h obertura de portes dels concerts.
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Escenari “Xulius”
*A les 15:15h obertura de portes de la Batalla
*A les 18:30h obertura de portes del Coneix.
15:30h

SR. CHEN
RATA & THE WHITEYS

BATALLA DEL
MONOCICLE

CONEIX A MAZONI
Diumenge
19 de setembre

cançó d’autor es decidirà a l’atzar.
Zona Picnic

DJ MACHINDA
DJ NÚRIA SCARP

Cinema Ribes
12h

GALA MONOCLIP

Dissabte 2 d’octubre
“La Pineda de l’Espai Jove”
de Sitges
21h

PROJECCIÓ
ANIMA’T
LIL RUSSIA
PAWN GANG

ARTISTES
Divendres 3 de setembre - Escenari “Les Planes”
Delight neix de la unió dels talents de Naima Ventura i
Maria del Río, un projecte tendre i honest amb un caràcter
introspectiu on, a través de les seves cançons, pretenen
mostrar-nos les seves inquietuds, sentiments i sensacions.
Les Delight vesteixen un missatge visceral i entranyable
amb la seva música amb fortes arrels jazzístiques
derivades de la seva formació, arrels que en el seu procés
creatiu donen peu a l’experimentació i les transporten al
territori del neo-soul, pop i electrònica i les apropa a les
seves majors influències, com Moonchild, Nick Hakim,
Hiatus Kaiyote i Erykah Badu.

31

Ninot és Sitges, bars i casualitats. Ja fa més de dos anys
que en Marc Casanova i l’Iu Bover van deixar la seva etapa
de versions per emprendre el seu propi projecte musical.
Així va néixer Ninot. Inspirats per l’electrònica de bandes
com LCD Soundsystem, Flaming Lips, Justice o Daft Punk
i la musicalitat de catalans com Ferran Palau, El Petit de
Cal Eril o Pau Vallvé. Víctor Bregante als teclats, Marc
Casanova a la guitarra i veus i n’IIu Bover a la bateria van
publicar l’octubre del 2019 l’EP Casa. En aquesta edició
del Monocicle, ens presentaran el seu nou LP Núvol, sota
el segell Right Here Right Now.

31

Joan Colomo ens presentarà, en la que serà la primera
oportunitat a la comarca en format complet amb banda, el
seu setè “Disc Trist”. Un treball on com diu el vallesenc ens
vol demostrar que la tristesa no és sempre un pensament
negatiu. Joan Colomo té una prolífica carrera musical on a
part de la seva carrera en solitari ha format part de diferents
projectes com Zeidun Moksha, Unfinished Sympathy o
Célula Durmiente. És sense dubte un dels cantautors més
autèntics, brillants i innovadors del panorama català i és
un orgull per nosaltres que el pugueu gaudir al Monocicle
al 100% en banda.

ARTISTES
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Aquest projecte de PD’s feministes format per l’Anna i la
Júlia neix l’any 2019 entre Barcelona i Sitges, encara que
és fruit d’un malestar de fa molt temps... Volen contribuir
a transformar les festes amb veus de dones i identitats
dissidents, grans artistes que malauradament segueixen
estant invisibilitzades. Artistes que amb les seves lletres
polititzades i els seus ritmes fan possible crear una
nova festa protesta. Ritmes a base de cúmbia, passant
per rap, folk o reggaeton entre d’altres. Canviant bases,
creant transicions, fent versions... Benvingudes a la Festa
Protesta!

Dissabte 4 de setembre - Escenari “Les Planes”
Dissabte 4 de setembre - Escenari “Les Planes”
Clams va sorgir de l’èxit que va tenir el projecte Música
per a la Inclusió. El projecte té la finalitat de contribuir
a canviar la mirada envers les persones en situació de
discapacitat, visibilitzant les seves capacitats i fent de
pont cap a la inclusió social. Al 2018 van presentar el
seu tercer cd “Ciclorama” on transmeten la maduresa
artística i musical assolida durant de tots aquests anys
com a banda. Actualment estan treballant als estudis
Konventzero (Berga) amb el productor Ildefons Alonso el
que serà el seu quart treball discogràfic.
Presenten “Tinc un Pap
er”.
Espectacle pensat
per a tota la família.

L’Eva i el Marc van conèixer el món del teatre quan eren
molt petits, mentre jugaven en un teatre que s’estava a punt
d’enderrocar. Un grup d’amics preparava una obra que
es deia Tinc un Paper i ells els van acabar ajudant, l’Eva
pintant i en Marc cantant. A poc a poc van acabar formant
part de l’equip; un equip en el que tenien molts papers
possibles per interpretar: actor, escriptora, directora,
productor, dissenyador de vestuari, il·luminadora, etc. En
Sebastià, l’escenògraf els va ensenyar que tots els papers
eren importants, que cadascú havia de trobar el seu i que
el treball en equip fa possible l’impossible.

ARTISTES

Guanyador pr
emi públic
concurs música
d’autor 2020

Praga, Lleida i l’extraradi de Londres han estat testimonis
del creixement de Pol Joven. Sota el nom de Hoven, Pol
recull les seves experiències viscudes i decideix començar
camí en un nou projecte. Després de la dissolució de la
seva primera banda Thinkin’ Wild, creat en 2015 i amb un
primer EP en estudi, Hoven presenta el seu projecte en
solitari amb 5 singles fins a dia d’avui (Time, Warm, The
Night She Left, Away / Wave i Indie Ruck).

L’últim disc de Júlia és el de la reconnexió. La de la
tornada després d’un agitat viatge del qual s’han extret
lliçons que només poden comprendre’s lluny de casa. En
el seu retorn, tornen a invocar la impossible morfologia
del duo de tres cares. Com ja va succeir en la seva
anterior col·lecció, Pròxima B, la màgia es produeix amb
l’aparició del tercer element, el que fluctua: Javier Vicente,
Carasueño, el productor (Tulsa, Alondra Bentley, Calavera)
repeteix el seu paper de presa de terra, de brúixola i de
líquid conductor, passejant al costat de Júlia a la recerca
de cadascuna de les moltes portes que s’obren en el disc.

L’expansió accelerada de l’univers no s’explicaria sense
la presència d’una misteriosa energia fosca que ningú ha
pogut percebre mai. El Petit de Cal Eril se suma a aquesta
hipòtesi amb un nou disc que travessa el cosmos per
generar al seu voltant una força gravitacional imparable.
Energia fosca (2019) entra en íntima col·lisió arrodonint un
cicle de creixement forjat tenaçment des de la trinxera, i
en primera persona: amb un inusitat ritme de producció
de discos i sense parar de tocar en directe.

ARTISTES
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Després d’un any impressionant amb moltes provocacions
sonores i produccions sòlides sobre empremtes com
Awen, Natura Viva, Chrom o Sincopat, Fernando Lagreca
arriba aquest 2021 amb la presentació del seu proper
àlbum Infamous, el relleu a l’aclamat LP Control del 2014,
i produït amb el seu propi segell, Beautiful Accident. Es
tracta d’un disc més aventurer i atrevit marcant un canvi
en la seva carrera musical i amb un directe format per
sintetitzadors, bateries, samplers i processadors efx amb
ritmes trencats fins a harmonies urbanes modernes.

Dissabte 4 de setembre - Escenari “Xulius”

El que un dia va ser l’enfant terrible de l’escena vilanovina
ja porta uns anys curtint-se en grups com Copa Lotus,
produint àlbums per altres artistes o girant amb Joana
Serrat, Xavier Calvet o Els Pets. Quan l’agenda li permet,
també publica treballs fets a casa com Nou testament
(Discos Pinya, 2020) o petits himnes aïllats en comptagotes
com la recent “Tots els meus amics”. Aquesta setena
edició ens visita amb un format molt proper malgrat el
distanciament social.

FINALISTA CONCURS MÚSICA D’AUTOR/A
* L’ordre d’actuació dels finalistes es decidirà a
l’atzar abans de començar.
La música de Joa Lwest neix de textos i poemes escrits
a quatre mans. Són relats propers i íntims que tenen un
rerefons oníric molt personal. Un cop madurs, els escrits
prenen forma a través de melodies senzilles i guitarres
sota un ideari pop- folk. Actualment estan preparant el seu
primer disc, evolucionant cap a altres estils com el rock i
l’indie.

ARTISTES

FINALISTA CONCURS MÚSICA D’AUTOR/A
* L’ordre d’actuació dels finalistes es decidirà a
l’atzar abans de començar.
Carla Mercader va estudiar a l’Institut del Teatre i té
experiència en el món del Teatre Musical. Al ser filla de
músic des de ben petita ha viscut la música amb molta
intensitat. Se sent influenciada de bandes que han marcat
la seva adolescència com Antònia Font o Joan Miquel
Olivé, i més recentment també se sent atreta per grups
com La iaia, El Petit de Cal Eril o Tame Impala.

FINALISTA CONCURS MÚSICA D’AUTOR/A
* L’ordre d’actuació dels finalistes es decidirà a
l’atzar abans de començar.
PAUNEZZ és el projecte musical liderat per Carles Pauné
que es troba al punt mig entre el pop d’autor i l’electrònica.
Sota la producció musical de Jan Aygua, el projecte beu
de referències de l’indie i el folk actuals i es plasma en
cançons atmosfèriques i envolvents. Les lletres són
senzilles i directes i tenen un fort component nostàlgic,
fins i tot trist. Trist no vol dir dolent.

Lluís Cabot, més conegut arran del seu treball amb Da
Souza, presenta el seu segon EP en solitari ‘Fernanda’,
cinc peces curtes i aparentment senzilles enregistrades
per Jordi Matas. Nascut a Palma el 1990, Lluís Cabot ha
publicat el seu quart i aclamat elapé, “Salsa agredolça”.
“Fernanda” és el segon EP que publica en solitari després
de “Periple estacionari” (2018). Al l’escenari Xulius estarà
acompanyat pel guitarrista Joan Vallbona, en un format
duo de guitarres i veus. El seu repertori combina cançons
dels seus 2 EP amb versions de Da Souza.

ARTISTES
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Carlota Flâneur ha viscut sempre en un entorn musical.
Als cinc anys va demanar un violí i el va tocar durant
deu anys, fins que va descobrir que en realitat el que
li agradava era cantar, així que va aprendre a tocar
la guitarra. El seu univers musical és càlid, on els
sentiments i els pensaments es manifesten sense filtres,
amb senzillesa i amb amor i on no fa falta aparentar sinó
que és suficient amb ser.

No sabíem que portàvem tant de temps esperant a At
last. No ho sabíem quan descobríem les històries que
explicava cada cançó de manera tan exacta, usant veus
alienes i omplint el disc d’un elenc de personatges que
semblaven estar per allí des de molt abans al 2020. “At
Last va ser la primera cançó que vam gravar, fins i tot
abans de gravar totes les cançons de Marjorie”, comenta
Núria Graham. “Comencem amb el piano i intentem usar
diferents sons, experimentant amb la veu. Per alguna
raó, no seguim la fórmula a la resta de les cançons i
finalment la deixem fora del disc”.

Dissabte 4 de setembre - Zona Pícnic

El dj titular de Machinda Records (Vilanova i la Geltrú)
conegut per les seves sessions al Vida Festival i a la
Daurada, serà uns dels encarregats d’amenitzar la Zona
Pícnic, un dels espais que vam inaugurar la darrera
edició i que va ser un gran èxit que ens ha motivat a
millorar-lo encara més.

ARTISTES

Núria Scarp ( Sitges, 1986) va forjar la seva figura com
a discjòquei sobre l’any 2009, actuant en les principals
discoteques de la ciutat comtal irrompent amb força en
l’escena electrònica. El seu caràcter es reflecteix en el
seu estil musical, sent el House, Tech House i Techno
el que la defineix. Carismàtica i camaleònica, allà per
on passa deixa petjada.

Diumenge 5 de setembre - Escenari “Les Planes”

Sr. Chen ha demostrat ser un artista total capaç d’escriure,
produir, crear nous sons i cantar, amb un gran ventall
de registres i estils, i a més, ser un dels productors més
destacats de Catalunya. Martí Mora (Rubí, 1988) porta
molts anys picant pedra en l’escena catalana, sobretot
com a productor, i formar part del projecte Lildami, estrella
de l’escena trap-pop catalana, li ha donat la seguretat i les
claus per creure en ell mateix, i sortir al món amb temes
propis i reeixits.

Rata & The Whiteys és un grup ribetà de hip hop que
barreja influències de funk, soul i r’n’b. Totes les seves
cançons són originals i aquest 2021 vénen a presentar el
nou espectacle amb repertori del que serà el seu proper
LP. El grup torna carregat d’energia i amb ganes de fernos gaudir a tots com mai. Sense perdre la seva essència,
ens faran ballar d’allò més amb els seus ritmes i ens faran
pensar amb els missatges que s’amaguen darrere les
lletres del MC.

ARTISTES
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Diumenge 5 de setembre - Escenari “Les Planes”

Una altra novetat sorgida durant l’edició del 2020, va ser
la de la secció “Coneix a”, una iniciativa més íntima entre
artista i públic que es durà a terme el dia 5 de setembre a
l’Escola Riera de Ribes a l’escenari Xulius amb l’artista
Mazoni. Es tracta d’una conversa a tres bandes entre
artista, periodista i públic, per conèixer més a fons la seva
trajectòria professional i escoltar algun dels seus temes
en acústic. Amb la intenció de crear un espai més proper,
només hi haurà entre 100 i 120 places disponibles.

Dissabte 2 d’octubre - La Pineda de l’Espai Jove

Lil Russia és una rapera de l’escena underground de
Barcelona que a poc a poc es va fent un nom en l’escena
catalana. Lil Russia continua en línia ascendent des de
l’underground català amb un nou EP que aterra amb
Jahzzmvn a les produccions: “Zalamera“. Un treball de set
talls en el qual la fusió de líriques combatives i feministes
alberguen el protagonisme al costat de les instrumentals
explosives que impregnen caràcter al EP.

El col·lectiu de trap P.A.W.N Gang (acrònim de Pretty Ass
White Niggas) és segurament un dels grups catalans que
més renou ha creat en l’última dècada. Però la realitat
és que han estat un dels primers a portar el so Atlanta
i Chicago a Catalunya, i agradi o no, a Espanya també.
Després d’uns anys parats, encara que treballant en
solitari, la P.A.W.N. Gang torna amb el disc “Oli d’uliba”
produït íntegrament per Marvin Cruz. El grup està format
per Lil Guiu i Good Jan (germans), Monrra Straps i Teuma
Thug (germans), Yung Mare i Willfree.
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CONCURS:
“EL TEU VIDEOCLIP AMATEUR!”
Roda pel comerç local!

Enguany el Monocicle i Fem Ribes us porten un
concurs molt especial, per a que vosaltres també
pogueu ser protagonistes del festival. Passa’t-ho
bé amb els teus amics i guanya premis ajudant a
difondre el comerç local i el teu poble!

Bases
Els autors hauran de pujar a Instagram el seu
video etiquetant a @monocicleribes i @femribes i amb el hashtag #ConcursMonoclip2021.

Requisits Vídeo
El vídeo es pot gravar amb càmera o mòbil.
Ha de durar un màxim de 2 minuts.
Es pot fer sobre qualsevol cançó.
Al video caldrà que surtin l’interior o exterior
d’almenys un negoci de Sant Pere Ribes.

Premis

També s’haurà d’etiquetar els comerços de
Ribes que surten al video, així aquests podran
compartir el video per donar-los-hi més difusió.

1r premi: Pack experiències Catalunya
+ 150€ vals regal per a comprar a
establiments associats a Fem Ribes.

Els 3 videoclips amb més likes fins el dia
12 de setembre es projectaran el dia 19 al
Cinema Ribes a la Gala del Monoclip després
de la projecció de videoclips i els més votats
del públic tindran premis dels comerços locals
de Ribes.

2n premi: Pack experiències Catalunya
+ 50€ vals regal per a comprar a
establiments associats a Fem Ribes.

La presentació es podrà realitzar tant a títol
individual com títol col·lectiu.

3r premi: Pack experiències Catalunya
+ 30€ vals regal per a comprar a
establiments associats a Fem Ribes.

LA MÚSICA COM A SALVAVIDES
per Lídia Gazquez

Lali BeGood a l’escenari Les Planes del Monocicle 2020
Foto: Laura Bregante

“La música ens ajuda. No només per les coses més vanals,
que resulta que també són les més importants”
Ara exposaré un dels meus traumes infantils.
De ben petita, els meus pares em van apuntar
a classes de solfeig. Era molt marrec i aprenia
ràpid, com una esponja. Els meus germans i jo
anàvem a l’escola d’art, aleshores al costat de
l’Ajuntament de Ribes, i la veritat que, a la meva
curtíssima edat, navegar pel pentagrama i cantar
amb veueta d’angelet blanques, negres i corxeres
m’era extremadament fàcil, tot i que no sabia ben
bé què feia amb uns 6 anys d’edat, que jo recordi. Per males passades del destí, vam haver de
deixar les classes i el meu somni adult de saber
tocar un instrument es va esfumar en un tres i
no res, però, és clar, jo no n’era prou conscient,
aleshores.
Moltes vegades he somiat que era capaç de tirar
el temps enrere i convèncer el destí que em deixés

continuar estudiant música. Ara miro embadalida en Triki, el millor músic de Ribes, com
toca qualsevol instrument amb aquell talent i
capacitat d’improvisació i l’admiro i el recordo.
Ell també venia a classes de solfeig a l’escola
d’art i ja hi destacava. Encara sento la seva
veu infantil enfilant les notes i movent la mà,
dibuixant-les en l’aire.
Però el temps ha passat i tot i que jo no sé
tocar cap instrument, projecto que en un futur, amb la meva jubilació, m’apuntaré a
classes de bateria si aquests meus braços
em permeten encara picar amb la baqueta
prou fort com per fer sonar quelcom amb una
contundència acceptable. En aquest intrument,
a Ribes, en Víctor Laguna n’és el rei. Com no
admirar la seva destresa?

LA MÚSICA COM A SALVAVIDES
Amb el anys he sabut, de forma conscient, que,
com va dir Nietzsche, la vida sense la música seria
un error. La música ens ajuda. No només per les
coses més vanals, que resulta que també són les
més importants. La música ens acompanya en
les celebracions més alegres, també en aquells
moments baixos, cusen les nostres ferides del
cos i l’ànima de dalt a baix en qualsevol dol. La
música ens ha pogut salvar moltes vegades i ni
tan sols n’érem conscients. És ben conegut els
cas de James Rhodes, el pianista londinenc que
després que el violessin als 6 anys i, per aquest
motiu, tingués una vida molt dolorosa, es va aferrar a la música com un element sanador de la
seva tempestuosa existència. En paraules seves:
“Bach em va salvar la vida”. De casos com el d’en
James, a l’art i la música, n’hi ha a cabassos.
L’art com element terapèutic o, m’atreviria a
dir, salvador, és ben present. El pianista Riopy,
també va patir molt i gràcies a la música va deixar
enrere els intents de suïcidi i el dolor. Només cal
veure’l tocar, les seves mans escriuen amb una
cal·ligrafia perfecta el llenguatge de l’ànima i ens
arriba amb la mateixa emoció i bellesa que surt del
seu cor. Us convido a mirar com toca i escoltar-lo
sense filtres.
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Ferran Palau a l’escenari Les Planes
Foto: Laura Bregante

Jo no vaig arribar a tocar un instrument però
algú em va dir que no canto del tot malament.
Canto als meus alumnes de vegades per cridar-los l’atenció amb amor i m’han convidat a
formar part d’un cor de dones precioses al qual
no sé si mai podré unir-me. De moment, canto
mantres de sanació cada dia per mirar de curar
el meu nervi vague, que, segons els experts,
podria ser el causant de la dolència que ara em

LA MÚSICA COM A SALVAVIDES
fa la guitza per portar una vida normal: la Covid
Persistent. Ho veieu? La música cura i els nostres
ancestres ja ho sabien. I, bé, escric, amb mal a
les mans, de moment, a estones, que això se’m
dóna més bé. Per tot això és que hem d’estar a
favor de qualsevol manifestació musical a nivell
local i global. Fixeu-vos que a Camils, l’hospital
comarcal, han reprès una teràpia musical amb
malalts, una iniciativa que m’entusiasma perquè
va més enllà i obre les portes a un tractament més
holístic i anímic de les persones, tan necessari.
I què us he de dir del festival Monocicle? Un grup
de persones, sense ànim de lucre, per amor al que
fan i al que estimen, que és la música, i conscients
del seu poder transformador, han aconseguit fer
aquest festivalet amb tossuderia dolça, any rere
any, cada vegada amb més propostes i amb la
professionalitat que res té a envejar a d’altres
festivals de Barcelona. Jo ja ho he dit més d’una
vegada, als organitzadors, mig en broma, mig
de debò, visc amb la por que els de Can Fanga
descobreixin el Monocicle i el massifiquin.

Bèstia que ve assedegada d’escenari, en Gerard Gomez, ànima del festival, si el cos m’ho
permet.

Quin privilegi és el de conèixer noves veus,
nous autors com ara, Expensive Monkey, en un
format de guitarra acústica i veu celestial o Omega dB, amb tota la seva potència electrònica. I
enguany friso per escoltar la pólvora de la Gran

Reprenent la frase del pensador, tot això, sense música, seria un error. Estimem la vida,
que sovint pot ser un mar en tempesta, però
la vida és plena de música, tenim els nostres
salvavides a tocar si allarguem un poc la mà.

Expensive Monkey a l’escenari Xulius
Foto: Laura Bregante
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L’OPEN MIC

per Sofia Alonso Wilson

Què en pensen els músics dels festivals?
Seguint la tradició de la verema pròpia de l’estació, moltes de les bandes en recolliran, també,
de fruits; propostes musicals plantades ja fa uns
mesos i que algunes estrenaran sobre els escenaris del Monocicle.
Dos anys sense poder gaudir de les audicions
musicals en directe... “No saps el que tens fins
que ho perds”, diu el refrany. Potser ens han fet
reflexionar sobre la importància d’aquests esdeveniments. Què en pensen els propis i pròpies
músics dels festivals? I dels termes que s’han
utilitzat i s’utilitzen per designar l’experiència de
la música: “cultura”, ”entreteniment”, “oci”… ?
Aquestes qüestions i d’altres són a les que donen
resposta Rata & the Whiteys i Delight, dues de
les bandes locals comarcals que es pujaran a
l’escenari del Monocicle, i El Petit de Cal Eril,
músic referent del panorama musical català actual.

L’ambient de la Zona Pícnic al Monocicle 2020
Foto: Carlos Rodelas
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DELIGHT
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Naima Ventura: teclat i synth
María del Río: veu i bases
Sebas Knizel: guitarra i sampler

Delight. Teniu un disc fet, però encara no
ha sortit a la llum. Quins dels vostres temes
s’han publicat?

Si us haguéssiu de portar màxim quatre
coses o idees durant el vostre procés
creatiu….

Hem anat al revés del que acostumen a fer els
músics. Vam començar a fer bolos combinant
temes nostres i cançons versionades, però
encara no tenim cap disc publicat, només dos
temes amb videoclip: Start i We made love.

A les dues ens portaríem! Vermut! Guitarra,
llibres, discs, però bons, vinils i un tocadiscos… És difícil triar alguna cosa. Humilitat!

Com escollíeu què versionar?
Sobretot de referents nostres, grans influències i músiques que ens agradin. Sí, la veritat
és que sempre ens decantem molt pels temes
més dramàtics i les balades…
D’entrada, sembla contrari al nom de la banda. O no! Es diu que a quanta més foscor,
més llum.
A part de “Start” i “We made love” també hi ha
“New”, “Goodbye” “Toxic”, “Demon”, “Insane”...
És que els títols, heavy! (exclama). Alguns
d’aquests títols sortiran al disc, que estrenarem
al Monocicle! L’ordre del LP té una narrativa i
un sentit. Les cançons expliquen en un llenguatge més genèric l’experiència de trencar
i sortir de relacions afectives, amb les que
tothom es pot identificar perquè a la vida estem
en un procés constant de separació i superació.
També tenen un tint molt reivindicatiu: algunes
cançons descriuen una relació molt tòxica,
d’abús de poder; una situació que les dones
malauradament vivim recurrentment i que cal
visibilitzar.
Però la melodia, per exemple… és nostàlgica, però té un punt com dolç encara que
parli d’experiències dures, no?
Si… és veritat… no sabem, suposem que per
les harmonies… Hi ha esperança! (salta l’altra)

Festivals de Música. Què en penseu?
Nosaltres no tenim molta experiència en un
festival com a músic, perquè només hi hem
anat com a públic de moment, com a músics
no gaire (riuen). Tocar a festivals és interessant perquè és una manera de fer-te veure.
Què en penseu de “oci”, “entreteniment”
I “cultura” com a paraules per referir-se a
la música?
Més que entreteniment, seria coneixement
no? Entenc per què diuen que és entreteniment: hi ha molta gent que no ho escolta
així i que va a un concert a entretenir-se.
No tothom aposta per la cultura i hi ha poca
consciència que això realment és una feina
i, a vegades, és molt soferta i comporta
moltes hores.
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EL PETIT
DE CAL ERIL
Estrenes nou disc el 10 de setembre. I n’has
fet un avançament ara al juliol: de què parles a Cap a tú?
Intento no analitzar-la massa perquè li buscaria
massa significats. De fet, tracta de significats!
Cap a tú és una mena de fotografia del cel de
quants punts de vista hi ha de les mateixes
coses, que fa que, al seu torn, aquestes coses
canvïin segons qui les miri.
Les sigles del títol del nou CD, què volen
dir!?
Encara és un secret. Podria ser vocabulari
automàtic de tecles. És un joc entre el vertader
significat, que el té, i un component estètic que
ens agrada.
“N.S.C.A.L.H”, són les sigles del nou disc,
que no m’he atrevit a llegir fins ara. Les dic
bé?
Normalment llegeixo només la primera Nshasdlkasjdh i el que surti (risses). Però, sí, de
moment es llegeix cada sigla. Ara d’aquí podré
anar desvelant el que vol dir cadascuna d’elles
i tindrà un títol més normal. Aquesta confusió fa
que no sigui un producte gens mastegat, sinó
que te l’has de fer tu.
“Te’n vas a una illa deserta i només pots
emportar-te l’imprescindible”… Ja saps
com va la història. I ara, te’n vas de “procés
creatiu”, i només pots emportar-te’n màxim
quatre coses o conceptes. Què esculls?
Seguríssim, un milió de persones, si no no
sabria què fer. La música que faig sempre està
relacionada amb l’experiència de viure, amb
més gent. Sempre escric sobre el que em surt

Joan Pons: guitarra i veu
Artur Tort: teclats
Jordi Matas: guitarra i teclats
Dani Comas: baix
Ildefons Alonso: bateria

a mi del cap, coses que a vegades poden
semblar molt personals i intrínseques en
l’ésser, però en realitat sempre estan referenciades en l’ésser com a col·lectiu. Si no
tingues fills, si no conegués gent estranya,
si no es morís la gent al meu voltant… no
podria fer música: per mi tot aquest entramat és el caldo de cultiu. També necessitaria un espai aïllat, un lloc tranquil on pogués
concentrar-me i crear.
Quan s’escolta la teva música, s’hi colen
sons que no te’ls esperes, que dinamitzen els temes!
Doncs això ho fem per nosaltres! Mentre
creem, busquem l’efecte sorpresa i improvisem. Amb l’edat vas gastant aquest efecte
tant a l’hora d’escoltar, com de fer, per això
estem en una constant recerca de sons.

L’OPEN MIC
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“Hi ha festivals anti-persona, amb cues molt llargues i
d’altres inconvenients, llavors costa molt de connectar amb
la música. Normalment, gaudeixo del festivals més petits.”
En els teus temes surten repetidament
temàtiques relacionades amb l’Univers, fins
i tot en la física quàntica. La figura del buit,
Partícules de Déu, Pols, l’Energia Fosca. Sobre què reflexionarà el proper tema quàntic?
Sí, la veritat és que sí que fem musica quàntica! Totes les cançons van a parar al mateix
sac (riu). Quasi totes parlen del mateix; el disc
nou, per exemple, parla molt del temps, entorn
el significat de la temporalitat, de l’existència
i de la història i això és súper quàntic. És una
aproximació superpoètica a la física, gens científica eh! El que em fascina de parlar d’aquests
temes són els moments de pensament: pensar
que algú d’un altre temps, com un poeta de
fa 5 mil anys, per exemple, podria haver fet
una reflexió molt similar a la que puc fer jo ara
sobre el principi de la vida, la mort, l’Univers o
un mateix.

ti-persona, amb cues molt llargues i d’altres
inconvenients, llavors costa molt de connectar amb la música. Normalment, gaudeixo
dels festivals més petits.
Ens ha arribat per altres fonts que creus
que el concepte de cultura no s’utilitza adequadament. Però què en penses de “l’entreteniment” per fer referència a l’acte d’escoltar o crear música? I de que li en diguin
“oci”? Per quina paraula les substituiries
si no et semblen adequades?

Jo penso que se’n fa un ús de la paraula
“cultura”· molt genèric. I que molts cops la
música és cultura i, d’altres, no. Sóc més
partidari dels moviments anticultura o underground, que no utilitzen paraules que tenen
un significat tan ampli. Penso que definint
de manera tan extensa acabes caient en un
parany: anul·la la capacitat d’esperit crític,
Tant de temps sense poder gaudir dels
el fet de pensar, triar i valorar les coses.
festivals... Què en penses sobre ells com
Per això, penso que és necessari acotar la
artista?
paraula a l’activitat que s’està fent: “vaig a
una obra de teatre, això és música, o això
En general, quan els festivals estan ben munés pintura…”. O d’altres de més originals: la
tats i pensats perquè la música es gaudeixi, jo
meva àvia em diu: “Que vas a fer un recim’ho passo molt bé tant tocant com de públic.
tal?” I jo li dic: “Sí”.
21/7/2021
versailles drogueria-Pintures-1.jpg
Ara, a vegades et trobes que hi ha festivals an-
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RATA & THE
WHITEYS
Quan fareu nova publicació?
L’any passat! (risses). Estem en ello. El que
sí que estrenarem els dos LPs, dels quals no
tenim encara títol, al Monocicle!

Xavi Varón: veu
Máximo Aguirre: guitarra
Eudald Font: bateria
Silvia Martos: veu
María del Río: veu
Marta Vallès: trompeta
Gisela Alegret: trompeta:
Xavi Colet: dj
Ferran Puertas: baix
Biel Solsona: teclats

Em podeu dir noms de les cançons?
Els noms ens costen... Fins que no tenim la
cançó tota feta, no el posem. Per exemple, hi
ha un que es diu “Gorg” perquè el Ferran el va
pensar en un Gorg. També tenim “También”.
Com sona la banda als últims discs?
La banda és més gran i la música està adaptada a tots. Tenim cors i més vents. El primer disc
“Rata and The Whities” està més a trossos, el
nou està molt més empastat. És un projecte
molt ambiciós perquè portem una banda molt
gran i és difícil de coordinar. A Espanya, no
hi ha cap banda de Rap que tingui un conjunt
I de les paraules “entreteniment”, “cultumusical tan ampli. Fem Rap, Hip Hop amb
ra” o “oci” per parlar de la música… com
Funk-Soul, però sense ser un Rap fusió ni un RATA & THE WHITEYS
els sentiu?
Neo-Soul.
A mi,
entreteniment
em sona
Funk,
Soul,
R'n'B i Hip
Hopa narcotiza“Te’n vas a una illa deserta i només pots
ción, i jo veig la música tot al contrari, com
emportar-te l’imprescindible”… . I ara, te’n
alguna cosa que em connecta a mi. Jo penvas de “procés creatiu”, què t’emportes?
so que som bastant de la cultura de l’entreteniment: que volem fer les dues coses a la
Doncs necessitem l’illa deserta! (risses) Creem
vegada. La nostra música és difícil que sigui
des del local, però també fem unes colònies
purament per l’entreteniment. Hi ha un imconjuntes i ens anem quatre dies junts a algun
pàs de l’entreteniment a què se’t posi la pell
lloc a fer un intensiu. El bon rotllo també.
de gallina, en el que la música transcendeix.
Què en penseu dels Festivals?
I sobre “oci” pots fer servir la música pel
No és per fer-vos la pilota… però jo estic molt
que et vingui de gust i també depenent del
a favor dels festivals petits que aposten també
context en què et trobis, però hi ha música
per bandes menys visibilitzades; en els que
que propicia més a un tipus d’escolta o a un
paguen a tots bé. Els grans grups han monoaltre.
politzat el mercat musical, un desavantatge
també pel consumidor. “Los grandes monstruos
siempre se hacen con todo”.
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EL MONOTEST
Has anat algun cop en monocicle?
Joan Pons (El Petit de Cal Eril): No.
Naima (Delight): Sí.
Maria (Delight): No, però m’agradaria.
Biel (Rata & The Whiteys): Ho he intentat, no
puc dir que hi he anat.
Xavi (Rata & The Whiteys): Jo igual.
Sílvia (Rata & The Whiteys): No
Us agradaria?
Joan Pons (El Petit de Cal Eril): Molt!
Sílvia (Rata): “Igual me la pego”, però sí (els
seus amics creuen que se li donaria bé).
Si haguessis d’inventar un “cicle” com
l’anomenaries?
El Petit de Cal Eril: Hipercicle.
Delight: “Again and again” (lletra de la cançó
Start).
Rata & The Whiteys: Ciclón!
Si fessis una cançó que es titulés monocicle, de què parlaria?
El Petit de Cal Eril: D’una herba.

Rata & The Whiteys: Vas en monocicle i no
pares de fotre’t hòsties. De l’equilibri, sí.
Delight: D’una bicicleta (riuen).
Si li posessis un nom a un festival, quin
nom li posaries? Crec que aquesta ja la
sabem en el cas de El Petit...
El Petit de Cal Eril: Pop Metafísic.
Delight: Posaríem una frikada! Potser Radical Festival.
Rata: El nom no el tenim clar, però seria un
festival de música negra llarg, d’aquests
d’acampar, que no n’hi ha.
I com funcionaria (o funciona en el cas
de Pop Metafísic)?
El Petit de Cal Eril: Tots hi cobrem per igual.
No hi ha cap mena de marca ni subvenció.
Està pensat per a què la persona que hi va
tant per escoltar com per tocar, estigui lu
més a gust possible.
Delight: Que es tinguessin en compte molt
més els grups novells i locals. Que donessin
oportunitats, deixar-nos d’elitismes. Fa pena
que no es visibilitzi a gent que toca molt bé
només perquè no és popular.
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Rata: No hi tocaria gent blanca. Però seria una
llàstima perquè no hi podríem participar, encara
menys dient-nos Whiteys.
Ets més de mono o de poli? (interpreta les
paraules com vulguis)
El Petit de Cal Eril: De monos, m’encanten els
monos.
Delight: És que som molt de mono mono en els
nostres moments, i de cop necessitem poli!
Rata:
Un: Jo antipoli, sempre! L’altra: Depèn de quin
poli, però poli de vàries coses… sí. L’altre: Jo
sóc molt mono en les coses que faig.
Joan, si elaboressis una teoria metafísica,
de què tractaria?
El Petit de Cal Eril: Ja l’he feta. Es basa en que
tots som una mateixa persona.
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Joan, eren reals els bitllets del videoclip
de Sento?
El Petit de Cal Eril: Sí!
Rata sobre prediccions. Temes encara
per inventar?
Rata: Parlant de l’amor, encara que sigui
des d’un vessant més còmica o àcida,
que no en tenim cap així…i al ritme de la
cumbia! És molt difícil fer una bona cançó
romàntica sense que soni fifi…
Joan, com parles tant d’astres… si com
a espècie poguessis adaptar-te a qualsevol entorn i condicions, en quin planeta
viuries?
El Petit de Cal Eril: A la Terra, em quedaria a
casa, que s’hi està molt bé aquí.

Delight, en quin gènere us emmarqueu i què
teniu pensat pel proper disc?
Delight: Difícil, diem que fem Neopop, un gènere que ens hem inventat i ningú entén. I volem
que sigui més random. Volem un trap!
Rata and the Whiteys ja està agafat! Llàstima, heu d’escollir un altre nom. Ho substituïu per un altre animal i color:
Rata: Hipo and the Rainbowies. Una mica com
el musical aquell de “José i la túnica multicolor”!
(risses)
Delight o The Light?
Delight: Juguem amb els dos. Abans era The
Light i ara Delight, deleite; conceptes que ens
recorden a la sonoritat del grup.

Instagram
@elpetitdecaleril
@thisisdelight
@rataandthewhiteys
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L’ART DEL VIDEOCLIP
Arriba la 3a edició del Monoclip, el concurs de
videoclips d’autor lowcost de Sant Pere de Ribes
dins de la programació del Monocicle i que va
néixer amb l’objectiu de donar a conèixer tota
la creativitat i talent audiovisual que s’expressa
també en el món del videoclip. Un certamen que
s’ha anat instaurant com a referent del sector i que
enguany hem de posar en relleu la participació
de fins a 177 videoclips.
També volem agrair al jurat format per la Mar
Orfila, Victor Rins, Marta Gil, Elisabet Isasi-Isasmendi, Néstor Reina, Alejandro Conde i Gerard
Gómez la seva dedicació altruista per poder fer
possible aquesta proposta de foment a la creació.
Igualment moltes gràcies a l’empresa de lloguer
de material audiovisual Avisual Pro per enguany
donant-nos suport amb els premis.
Us convidem a gaudir del visionat dels 10 videoclips seleccionats a la final el proper 19 de
setembre al Cinema Ribes i de participar també
com a jurat popular escollint el vostre favorit.

Els 10 finalistes

Piece of Sky: de Scorpio amb música d’Scorpio
Bolitas: de Serjiososo amb música de Colectivo Da Silva
Verano en espiral: de Sergio Palacio Monreal amb música d’Axolotes mexicanos
Salvem la terra: de Pau Albà Jiménez amb música de Joan Colomo
Corona de espinas: d’A NICE STUDIO amb música de Color Sound
Gauche Divine: per Eduard Escudero amb música de Karla amb K
Nunca canto sola: de A NICE STUDIO amb música de LA OTRA
Més que amics: d’Ismael Luna amb música de Juanjo Montserrat
Estiu Blau: d’Àlex Arroyo amb música de paunezz
Maneo de cambre: de Lucía Estévez Caamaño&Ameixeiras

ABRAHAM RIVAS, DE XÀTIVA
AL MONOCICLE I VICEVERSA
PER JOANA RIUS

Abraham Rivas al pati del Xulius el 2019
Foto: Laura Bregante

Abraham Rivas és un amic del Monocicle. El
2018 va guanyar el concurs de cantautors
i des d’aleshores és un imprescindible del
Festivalet. Nascut a Jaén, ha viscut a Xàtiva des que va començar a tocar les primeres cordes, per expressar-ho d’una manera
romàntica, en el sentit més literal. Ha publicat
tres àlbums, L’Art de Glauc (2015), Cançons
de la roba estesa (2017) i Sobre els muscles
d’algú que potser tremolava (2019), a més
de col·laborar en projectes musicals diferents
al País Valencià amb artistes com Carles
Pastor. El camí cap al nou treball de 2021 es
va veure trasbalsat per la (convulsa) pandèmia. Però així i tot ha publicat des de casa
noves peces que han acompanyat el seu
#DiariDeQuarentena, una sèrie d’il·lustracions amb melodies literàries de la qual
va néixer una exposició dins el programa del
Monocicle 2020, que en aquesta nova edició
el setembre de 2021 torna a escena.

DE XÀTIVA AL MONOCICLE I VICEVERSA

La Caverna // 07/04/2020 #DiariDeQuarentena

El 2018 vas guanyar el Concurs del Monocicle
i des d’aleshores n’has mantingut el lligam.
Com hi vas arribar?
Va ser l’inici d’una gran amistat! Vaig veure les
bases del Concurs i m’hi vaig inscriure. Pensa
que llavors, i ara també, un concurs que valori les
cançons no és que en sobrin. El viscut des d’aquell
moment varen ser tot meravelles. L’ambient, la
gent i també la qualitat de participants. Em vaig
sentir emmirallat des del primer moment, amb
una acollida fantàstica. I ha crescut molt, que ho
sé perquè us segueixo!
Com es veu des de fora aquest creixement?
Es viu molt intensament! Quan em vaig presentar
eren uns 60 participants, avui he llegit que en són
més de 160, oi? No m’imagino la feinada del jurat!
I m’agrada veure que es consolida i creix una cita
amb la música que és propera i que empeny la
cançó!
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Abraçada Mortal // 14/05/2020 #DiariDeQuarentena

Hi ha un renaixement de la cançó d’autor o
creus que respon a una mirada més eclèctica respecte de la diversitat de gèneres
musicals que aplega?
La cançó sempre ha estat present. La varietat
ha estat sempre també, tot i que vam associar
el gènere a moviments socials i en un determinat context, el cert és que crec que té un
element imprescindible que és el literari i el
llenguatge musical pot expressar-se de distintes maneres. De totes maneres jo reconec
que no estic a la part moderna de la Lluna!
La teva música és tendra i les lletres, com
les definiries?
Com molts altres he tingut distintes fases. Des
del missatge més compromès al més boniquet,
i ara estic més rockero, he agafat la guitarra
del infierno! i les lletres ja les podeu sentir en
algunes plataformes on he penjat alguns dels
nous temes.

DE XÀTIVA AL MONOCICLE I VICEVERSA
Un efecte col·lateral de la pandèmia o una
reacció?
Un efecte o una reacció, tot és dins el mateix
sac, no? El cert és que ens van obligar a estar
a casa i les coses canviaren.
En el teu cas, a banda de la música vam
descobrir la il·lustració d’Abraham Rivas
amb el #DiariDeQuarentena. Com va sorgir?
Ens van tancar. Zero escenaris i zero tot. El
diari va sorgir en els capvespres. Després de
jornades intenses de teletreball, cuinetes i enginys per passar les hores, recordo que l’Ovidi
–el seu fill de sis anys– trobava el moment de
jugar sol i vaig començar a dibuixar i escriure ja
amb la intenció de compartir-ho a les xarxes. El
nou espai que vam trobar per comunicar-nos.
Tot estava allí.
L’exposició del #DiariDeQuarentena torna al
Monocicle. Aleshores, en una de les primeres vinyetes parlaves que “havia arribat la
fi del món i ens va agafar a tothom a casa” i
també assenyalaves que tenir casa ja era tot
un privilegi. Més d’un any després, penses
el mateix?
Ara potser ho trobo tot plegat una mica ingenu,
però era cert que ens va arribar a tothom de la

Ciao, Corona, Ciao // 19/03/2020
#DiariDeQuarentena

mateixa manera. Compartíem el bombardeig informatiu, el tancament i rebíem una
varietat gran d’estímuls. Vaig pensar que
podia ser actiu a les xarxes també. Obrir
comunicació. Ara ja no ho sóc tant. Però us
segueixo!
El març de 2020 publicaves una vinyeta
amb un Bella Ciao, ho trovato l’invasor. I
vas acabar la sèrie amb una mirada força
satírica i crítica sobre la desescalada en
el mes de maig. Com a artista com ho
has viscut?
Ha estat un capbussament sense saber com
emergir. Es pot cercar un element positiu,
però el tancament és real i tangible. Lluny
dels escenaris i de la vida que alimenta les
músiques. M’he centrat en la meva professió de mestre sense deixar la música i
enyorant-vos! Ara estem en un nou moment
crític. Es va obrir la cultura segura, i és cert
que el teatre ha estat el lloc més segur, però
en el meu cas he fet una aturada, per la
família, la feina i ...

DE XÀTIVA AL MONOCICLE I VICEVERSA
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“Penso que és un gran
certamen i que sobretot té
bona gent al voltant, una
acollida excel·lent, propera
i intensa. Heu crescut
molt i és merescut
un reconeixement”
Per venir al Festivalet?
I tant! En vindré quan vulgueu! Penso que és
un gran certamen i que sobretot té bona gent al
voltant, una acollida excel·lent, propera i intensa. Heu crescut molt i és merescut un reconeixement. I tinc records fantàstics del Concurs
i de quan vaig tornar l’any següent a tocar, ja
sense jutges! Em va fascinar! I prometo que
tornaré amb la meua guitarra!

L’Abraham amb la seva guitarra del infierno

Portes i finestres obertes a sentir Abraham
Rivas. Portaràs els nous temes?
És clar, de seguida que vulgueu. Pel Monocicle
tot. I no oblideu de part meua una abraçada a
tot l’equip.

Instagram
@abraham.rivaspastor
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LA 7A EDICIÓ DEL CONCURS
DE MÚSICA D’AUTOR/A 2021
LA GRAN FINAL

Els finalistes de l’edició 2020 a l’escenari Xulius: Elle León, Hoven, Júlia i Irieix

Ens agrada dir que el concurs de música d’autor és el cor, el centre neuràlgic, del Monocicle.
Sembla que va ser ahir quan vam començar al
pati del Xulius, però enguany i gràcies a l’esforç
i el suport de l’Entitat i els seus socis i sòcies
celebrem la 7a edició. Una edició en què s’han
inscrit un total de 163 propostes, demostrant
que un any més hem tornat a posar al mapa
Sant Pere de Ribes com a lloc de referència per
als nous autors i autores.
Com sempre hem treballat per millorar la nostra proposta de suport a la creació i gràcies als
nostres col·laboradors El Tingladu, l’estudi de so
Gate24, el segell U98 i Aviram Studi hem pogut
tornar a millorar els premis.
En aquesta edició hem volgut entrevistar als finalistes dels quals podreu gaudir el dissabte dia

2 de setembre a l’escenari Xulius i votar
allà mateix quin és el vostre preferit perquè
guanyi el premi del públic.
I després d’un molt difícil procés de selecció
en el que han participat un jurat professional d’excepció al que volem tornar agrair la
seva ajuda fonamental i que ha estat format
per en J.Carles Capdevila, en Fluren Ferrer,
la Cristina Garrote, en Blai Marsé, en Roger
Gascon, en Jordi Puig, l’Albert Palomar, la
Maria Junyent, en Toni Jordán i en Pau Giralt.
I els finalistes són ni més ni menys que el
present i futur de la cançó a Catalunya
els Joa Lwest, la Karla amb K i en Paunezz
als que els hi desitgem molta sort de cara
a la gran final que no us podeu perdre!

LA GRAN FINAL

Els finalistes de l’edició 2021: Joa Lwest, Karla amb K i Paunezz

Bones! Primer de tot moltes felicitats per haver quedat finalista del concurs de música
d’autor Monocicle 2021. Tenim moltes ganes
que arribi la gran final i que el públic del
Festival pugui conèixer-vos i descobrir
el vostre talent. Però, ens agradaria fer-vos
algunes preguntes perquè puguin saber alguna cosa més de vosaltres abans de la gran
cita.

Què us va motivar o inspirar per iniciar-vos al món de la música i a compondre les vostres pròpies cançons?
Joa Lwest: “Hem estat molt connectats a la
música des de petits de formes diferents: per
un de nosaltres des de l’interior i per l’altre
des de l’exterior. Des que ens vam conèixer
ha estat un nexe d’unió bàsic en la nostra amistat, compartint estils i artistes. I és

LA GRAN FINAL

aquesta amistat, de nou, la que ens ha portat a
engegar aquest projecte musical. Joa Lwest és
la nostra manera de transmetre el que som com
amics, persones i, si anem més enllà, artistes.”
Karla amb K: “La música sempre ha estat al
centre. Suposo que el fet d’estar incòmode amb
la vida és el que t’impulsa a buscar noves vies
d’escapament. I menys mal que va arribar el
dia que vaig descobrir que podia fer les meves
pròpies cançons perquè em va permetre canalitzar tot el que em neguitejava a través de la
música.”
Paunezz: “Doncs sincerament no hi ha un punt
concret en el que jo tingui consciència que vaig
començar a escriure cançons. Sí que recordo
que ja des de primària ho feia. I me’n recordo
d’un moment quan en escriure una cançó pensava això és el mateix que fan alguns dels artistes que admiro i m’està agradant fer-ho. Recordo com de bastant petit m’intentava trencar el
cap explicant coses a través de les lletres. Però
no hi ha un moment puntual.”
Com explicaríeu al públic del Monocicle que
es poden trobar amb la vostre actuació?
Joa Lwest: “Joa Lwest és un projecte de pop
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d’autor a duet: en Marc Esteve amb veu,
guitarra i pad de percussió i en Ferran Cortés amb samples, sintetitzador i efectes.
Fem una música que viatja entre el costumisme i la imaginació, sempre des d’un
punt de vista romàntic i naïf. La combinació
de vivències, personalitats i la forma d’entendre la vida és el que transmetem en les
nostres lletres i músiques. El procés creatiu
parteix de textos i poemes escrits a quatre mans que es transformen en melodies
senzilles i finalment evolucionen cap a sons
més atmosfèrics i sensorials, tot combinat
en un directe vibrant i íntim a parts iguals.”
Karla amb K: “Cançons que celebren la
nostàlgia. Una festa amb la impossibilitat
de controlar, de posseir i de perdurar. Amb
una clara estètica electrònica i forta presència de sintetitzadors també busquem un toc
funk que li aporti batec, ritme i eufòria.”
Paunezz: “Al públic del Monocicle li diria
que es trobarà una petita mostra del EP1
que és el primer EP que he tret amb aquest
projecte en solitari. I també algunes de les
cançons que s’inclouran en futurs treballs,
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esperem. Si més no cançons que he anat escrivint darrerament i les farem amb l’aurora que és
la “teclista”, bateria i corista de la banda. Crec
que serà un format bastant “guay. Un format que
no hem fet mai encara el duo, sempre anem a
trio. I crec que ens ho passaren bé.”
Perquè vau decidir inscrivir-vos al concurs
i que espereu que pugui aportar-vos personalment?
Joa Lwest: “El Monocicle s’ha convertit en una
cita obligatòria en el panorama musical català;
i només cal veure el cartell d’enguany. Per nosaltres, com a projecte emergent, és una oportunitat que ens entusiasma enormement. Desitgem gaudir del moment i alhora fer gaudir, sentir
i vibrar al públic i a tothom que ens escolti.”
Karla amb K: “Ens vam presentar per tenir l’oportunitat de compartir i donar a conèixer la nostra
música a més gent. Esperem que ens pugui donar visibilitat i ens ajudi a créixer.”
Paunezz: “Jo he participat al concurs del Monocicle perquè ja fa anys que segueixo el festival, i
sempre pensava ‘t’hi podries presentar’. Aquest
any com que vaig treure el disc, tot va ser com
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perfecte per apuntar-me. A més crec que és
un festival que aposta molt per la música
emergent i propera. Una cosa bona també dels festivals i els concursos d’aquests
tipus, és que són molt “guais” perquè coneixes gent que també té projectes i té les
mateixes inquietuds que tu. És un bon lloc
on passar-ho bé i conèixer gent. Això és el
que espero que m’aporti el Monocicle de Ribes i que segur que ho farà. Una abraçada
i ens veiem al setembre!”
Moltes gràcies per respondre les nostres
preguntes i esperem que tingueu molta sort
i que independement del resultat del concurs pugueu gaudir al màxim del Monocicle
i que pugui ser un punt d’inflexió positiu
per a les vostres carreres musicals.

Instagram
@joalwest
@karla.amb.k
@paunezz

4/8/2021
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per Jordi Inglada III

Instagram
@jiiestudi

SIN PRESIÓN

per Kait

https://drive.google.com/ﬁle/d/1TisXyoUumnluTl9o2azGOOX-7BGKypzs/view?ts=60f12c4b

Instagram
@kait_ilustraciones
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TEMPS DE SOLFA

per Núria Espachs
Instagram
@dibuixem.art
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UN PASSEIG PELS MILLORS
FESTIVALS DE LA COMARCA
per Capi Crew
Hola a tothom. Som els Capi Crew. Fa uns mesos,
els nostres representants ens van preguntar si
volíem escriure un article per a no sé quin festival de música. Es veu que buscaven periodistes
de reconegut prestigi per a la seva nova revista.
Pobrissons... No saben el que han fet.
El que farem nosaltres és una petita valoració
d’alguns dels festivals que existeixen a la nostra
comarca, amb el propòsit de fer-vos creure –òbviament, de manera interessada– que només n’hi
ha un que realment valgui la pena: el Tricicle
Festival, també conegut per terres ribetanes com
“allò de la música que fa en Gomes amb uns
quants més”. Un certamen trencador i espectacular, encara que lamentem que, un any més, entre
el llistat d’artistes confirmats no hi tingui presència
l’estrella musical Albert Pérez, principal cantautor
sorgit de Ribes i amb un gran pas pels programes
Operación Triunfo i Cantamania.
Anem al gra. No podem començar parlant de cap
altre festival que no sigui el millor que hi ha a

“L’únic que val la pena
és el Tricicle aquest que
feu a Ribes”
tot el Garraf (Tricicle a banda, clar): el Vida,
Festival Internacional del Postureo. Si us
agrada fer la migdiada, aquest és el vostre
lloc. Podreu tancar els ulls tranquil·lament
gràcies als grups que hi van, que t’adormen
més que veure el Tour de França en ple juliol
després de fotre’t un orujo d’herbes amb mig
Trankimazin.
I què podem dir de les Barraques de Ribes?
Aquesta edició ha sigut l’Àrea 51 de la Covid.
I, a part, la mateixa història de cada any: tot
ho fan a última hora, mai no tenen ganes de
treballar i, quan les coses els hi surten malament, sempre culpen l’Ajuntament. El dia
que tinguem un Govern competent, a aquesta
canalla se li hauran acabat les excuses.

UN PASSEIG PELS MILLORS FESTIVALS
D’altra banda, si a final de mes teniu un bon sou,
les Barraques de Sitges són el vostre festival.
Teniu presents tots els grups que podríeu veure gratuïtament en una nit d’estiu a la plaça de
qualsevol poble perdut de la mà de Déu? Doncs
aquest any també els podreu gaudir en directe
al barri de mar de Ribes però, en aquest cas,
deixant-vos mig sou en l’entrada. I és que els
sitgetans sempre van a l’última: han creat les Barraques anticapitalistes més cares de la història.
La cosa té mèrit.
Però no patiu. Si us agraden els mateixos grups
que van a les Barraques de Sitges però el vostre
miserable sou no us dóna ni per pagar el lloguer,
sempre podeu anar al Tingladu. Com diria el mem:
low cost, same energy. Els pobres també teniu
dret a anar de concerts. Entre les tantes coses
que es van dir que prevenien el coronavirus, una
d’elles era el consum de marihuana. Per això, els
que ho han tingut perfecte per tirar el seu festival
endavant han sigut els del Nowa Reggae. Gràcies
a l’ambient rasta que s’hi respirava (i mai millor
dit), era impossible contagiar-te ni de la Covid convencional ni de qualsevol altra variant. Al contrari:
eren els virus els qui volien fugir d’allà. Normal.
I, per acabar, el festival de festivals de les nostres
contrades: el Fes + Chapeau. Música, dansa, circ,

malabars, gossos, polls i hippisme extrem,
liderat per un equip que es discuteix i es renova més sovint que la secció local d’Esquerra
a Sant Pere de Ribes, que ja és dir.
I fins aquí la nostra valoració dels millors festivals del Garraf. Us havíem dit que els del
Tricicle ens havien contractat perquè volien
periodistes de prestigi, oi? Bé... era això i, a
part, que tenim una familiar infiltrada a l’organització. En fi, que necessitaven omplir un
tros de la seva revista. Res més.
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MÚSICA, INCLUSIÓ I
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

Podreu gaudir de Clams al Monocicle el dissabte
dia 4 de setembre a l’escenari Les Planes!

CLAMS, va sorgir de l’èxit que va tenir el projecte Música per a la Inclusió. El projecte té la
finalitat de contribuir a canviar la mirada envers
les persones en situació de discapacitat, visibilitzant les seves capacitats i fent de pont cap a
la inclusió social.
El projecte trenca esquemes perquè no és ni una
banda, ni una coral a l’ús. Clams és un binomi
que va més enllà de la música, és una formació
que té com a principal objectiu canviar mirades i
fomentar la inclusió social a través del pentagrama
i, per descomptat, la suma d’esforços i valors.
Clams va autoeditar el seu primer disc a mitjans
de l’any 2014 juntament amb el seu videoclip “A
sobre d’un coet”. L’any 2015 van presentar el seu
segon treball “Aigua i Pedra” enregistrat i mesclat
a Cal Pau Recordings i masteritzat per Charly
Chicago.

Al 2018 van presentar el seu tercer cd “Ciclorama” on transmeten la maduresa artística i
musical assolida durant de tots aquests anys
com a banda.
Actualment estan treballant als estudis Konventzero (Berga) amb el productor Ildefons
Alonso (el petit de cal Eril, Ferran Palau etc...)
el que serà el seu quart treball discogràfic.
Clams està format pels músics Artur Fernández, David Martínez, Juan Carlos Luque, Jordi
Ribas,Víctor Gorbiti i els coristes Oriol Grabalosa , Beatriz García, Sergi Martínez, Alicia
Lantarón, Elisabet Sancho, Sara Gómez, Judith Campos, Laura de José, Maria Giurgila,
David Ubiñana , Carla Rabasa, Helena Castells
i Mireia Jordan.
www.clams.cat
ig: @musicaperlainclusio_clams
tw: @MUSICXINCLUSIO
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LA BATALLA DEL MONOCICLE
Per Joana Rius

L’edició del Festival del Monocicle 2020 va veure néixer una nova secció: la Batalla.
Un escenari dedicat a la música urbana, que va atraure joves d’arreu de la comarca.
Per aquest 2021, Marc Nahuel Rigual i Gerard Villanueva, ànimes del certamen,
convoquen una nova edició, amb novetats en el format i en els premis, però amb el mateix
esperit per reviure les rivalitats freestyle més prometedores de les nostres terres.

El rap va aterrar al Monocicle a partir de la inquietud del Festival per aplegar més joves damunt i
davant d’un escenari. La crida de 2020 –en un
excepcional paisatge marcat per la pandèmia–
va reunir 40 participants i més de 300 persones
de públic. L’organització, amb la Laura Bregante i
en Toni Jordan ara al capdavant, ha volgut potenciar (i millorar) la cita amb la música més urbana,
original i rapera del moment.
Els anys 70 del segle XX van viure el naixement
del Hip-Hop en els carrers del Bronx. Ara, en el segle XXI aquesta expressió urbana de protesta i de
poètica en la rima, rebel en la forma i valenta en la
representació, reuneix joves de forma informal (a
banda dels circuits més oficials) que comparteixen
originalitat, amb crítica i també amb irreverències
(sense insults, tal com mana la bona lletra). Rapers i raperes de totes les edats s’enfronten en

inusuals trobades més o menys clandestines o
més o menys mainstream. L’objectiu és guanyar cada una de les batalles d’una mena de
guerra (musical) que no té data de caducitat.
Marc Nahuel Rigual i Gerard Villanueva, que ja
van ser part també del jurat de 2020 i formen
el grup Shinda Roses, són l’ànima de l’organització de la batalla del Monocicle. Després
de l’experiència de l’edició anterior, cercant la
sinèrgia amb el Festival i adaptant el format a
l’agenda i l’espai més òptim, reconeixen que
“cal esprémer els temps perquè tot rutlli”. El
repte és alt, ja que una batalla es pot allargar
tant com jurat i públic considerin necessari. La
rivalitat només té un horitzó: que s’imposi la
rima més original, agosarada i també elegant.
El freestyle més pur i el més eclèctic sobre el
mateix escenari.

LA BATALLA DEL MONOCICLE

“La rivalitat només té
un horitzó: que s’imposi la
rima més original, agosarada i també elegant. El
freestyle més pur i el més
eclèctic sobre el mateix
escenari”
El jurant anunciant la seva deliveració
Foto: Laura Bregante

En Marc (Nhaw) i en Gerard (Villa) són assidus i
coneixedors de batalles des de fa anys i porten
el rap en cos i ànima fins a la seva màxima: des
del directe fins als clips. La seva implicació en el
Monocicle també suposa haver treballat per aconseguir un jurat a l’altura del certamen, que compta, entre altres, amb el productor Mos, Passkey
(Pascual Fort Llinàs) i la cantant Briggite Laverne,
que repeteixen enguany amb més expectatives
que mai i amb la difícil tasca de pre-seleccionar
només 16 MC per a la batalla.
Aspirants MC, ells i elles, es poden presentar entre
el 20 de juliol i el 20 d’agost, seguint les bases
també publicades al web del Festival (monocicle.
cat). I la final es viurà en directe el 5 de setembre
dins el programa del certamen. Tothom que hi
participi tindrà premi (lot de productes Monkey
Energy Drinks + totebag Monocicle + entrada Sr.
Chen i Rata & The Whiteys, durant el Festival)
i el guanyador o guanyadora, a més, se’n durà
100 euros.
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Descarrega’t

gratuïtament la revista!
I segueix-nos a les xarxes

CONDICIONS D’ACCÉS
Els menors de 16 anys hauran d’anar
acompanyats.
Tant a l’accés com a l’interior del recinte
s’hauran de respectar totes les mesures
de seguretat, de respecte als espais i
les persones i a les mesures especials
“COVID 19” que especifiqui la organització del Festival. De forma general
es demana aplicar el sentit comú i el
respecte a persones i espais.
No es podrà accedir al recinte amb ampolles o llaunes tret de les necessàries
per la cura dels nadons.
Els espectacles s’han de veure asseguts.
La mascareta és obligatòria per moure’s
pel recinte i només es podrà retirar per
consumir productes als espais destinats.

Ja sabem que el look de moda d’aquest estiu
és el moreno mascareta, però preguem la
seva comprensió i ajuda per aconseguir un
esdeveniment 100% segur per a tothom.

SERVEIS DINS DEL RECINTE
L’espai del festival disposa de 4 zones diferenciades amb lliure moviment del públic
entre elles.

Divendres es disposarà de servei de brasa per la compra de sopar a la barra de
l’escenari les Planes.

Els concerts s’han d’escoltar asseguts. La
distribució de les cadires es fa en funciò de
la normativa vigent el dia del concert i tenint
en compte el màxim confort i visibilitat del
públic i la màxima seguretat.

Dissabte i diumenge hi haurà el servei
de carpes amb diversitats de productes
per berenar i sopar. Es disposa de menú
vegetarià però no es pot garantir la disponibilitat de plats compatibles amb totes
les al·lèrgies i intoleràncies.

Els aforaments a cada zona estaràn control·lats no existint la possibilitat de localitats
numerades ni reservades.
Cada zona disposa de servei de bar i de mòduls de WC a la seva proximitat. Hi ha dos
espais amb taules per poder sopar el dissabte.

La compra de menjar i beguda es fa per
mitjà de tiquets que es poden adquirir a
les taquilles de cada un dels 4 espais.
www.monocicle.cat
ig: @monocicleribes
tw: @monocicle_ribes

54
Organtizat per:

Amb el suport de:

Gràcies a la difusió de:

Gràcies a la col.laboració de:

