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EL RRRREC FESTIVAL
El RRRRec Festival va néixer el 2011 al barri del Rec d’Igualada, quan un grup
d'artistes i persones relacionades amb el món de la cultura, i sota l'empara de
l'Associació Amics del Rec, van organitzar unes jornades culturals i artístiques
amb l’objectiu de difondre la bellesa del barri del Rec i així reivindicar-lo com una
zona cultural potent de la ciutat.
Després de l’èxit de la primera edició l’any 2011, laBastida del Rec, l’associació
que va néixer com a resultat d’aquella jornada d’activitats artístiques, es va
instal·lar i recuperar un espai fabril, el Vapor de Baix.
Amb la voluntat de reivindicar i reclamar el barri del Rec com a un espai viu i de
cultura de la ciutat, la Bastida va organitzar diverses activitats culturals durant tot
l'any, entre aquestes, el RRRREC Festival. Una cita on la música sempre hi ha
tingut un pes molt important amb gent com l'Albert Pla, l’Adrià Puntí, Mujeres,
Ferran Palau, Ix!, Me and The Bees o Anímic.
Des del 2018 les regnes organitzatives del festival les encapçala La MaCa,
l'associació cultural al barri del Rec d’Igualada.
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EDICIÓ 2022
Després de dos anys d’aturada per la pandèmia, el RRRRec Festival tornarà en
el marc de la Festa Major d’Igualada, i en col·laboració amb l’Ajuntament
d’Igualada.
La 9ena edició arriba amb moltes ganes i energia i es celebrarà al llarg de dues
nits: divendres 26 i diumenge 28 d’agost. Els concerts tindran lloc a la zona de
les barraques (davant el Museu de la Pell d’Igualada). Concerts amb entrada
gratuïta
El cartell d’enguany ve carregat de grups de renom i amb una important
empremta igualadina. Música pop, rock i electrònica de primer nivell que farà
vibrar de nou al públic d’aquesta cita musical.
En aquesta edició, coincidint amb els 10 anys de la mort de Manel Caro, el
RRRRec Festival 2022 també organitzarà una jornada festiva, dissabte 27 d’agost,
a partir de les 19h, a l’espai creatiu La MaCa (Associació Manel Caro),
l’Associació cultural organitzadora del festival.
Manel Caro va ser un activista cultural igualadí, ferm defensor de preservar el
patrimoni industrial del barri del Rec i promotor de diverses iniciatives per
reactivar el barri a tots els nivells. Caro va ser co-fundador de l'entitat Amics del
Rec, l'Associació Cultural laBastida i un dels impulsor del RRRRec Festival.
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PROGRAMACIÓ CONCERTS
Divendres 26 d´agost
23:00h: THINGS & FLOWERS

El quartet igualadí Things & Flowers presenten el disc “Sempreviva”, ambientat
en un altre temps però amb música elaborada el 2020-2021, anys de pandèmia.
El disc sorgeix de la sublimació del dolor i l’acceptació de presenciar un
col·lapse social a gran escala, tot presentat amb colors vius. Es presenta una
idea de fi del món no tràgica, amb emocions de dol naturalitzades i un gran
respecte per les plantes, les nostres millors oients. Inspirant-se en música folk
dels 70 fins a avui en dia i també amb alguns trets jazzístics, els temes
composats per Rita Bosca i el talent de cadascun dels músics integrants formen
un concert fet de peces inèdites del grup i algunes versions.
Els integrants de la banda són: Rita Bosser Toca (veu), Enrique Pareja Blandón
(bateria), Toni Vilaprinyó (baix) i Aimar Redolad García (guitarra).
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Divendres 26 d´agost
00:30h: PSYCHODROME

Psychodrome llença el seu segon LP titulat "La Infinidad del Mundo" (2022, La
Cúpula) amb canvi d'idioma (castellà) i d'estils. Un treball amb aire fresc on
incorporen el funk i el rock pur, amb més presència de sintetitzadors i fins i tot
amb l’aparició del saxo en un dels singles, però mantenint el toc alternatiu i
grunge que els caracteritza.
La formació igualadina Psychodrome va néixer el 2012 en una sala de concerts
local de la mà del cantant i vocalista Nick Corominas. Des dels seus inicis han
girat per bona part del territori nacional portant a l’escenari el seu propi estil.
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Divendres 26 d´agost
02:00h: PROJECTE NA!

Projecte Na! és el projecte electro-Pop de K, l’alter ego del músic, compositor i
productor Antonio K. Puertas, en col·laboració amb Andrés Vera ‘Udri’, músic i
co-productor.
Projecte Na! neix el 2009 de la recerca d’un canvi en la forma de fer o de crear
la música, amb una mirada més electrònica basada sobretot en loops de ritme
acompanyants de línies vocals. Tot és de collita pròpia, fet “artesanalment” i
transformat digitalment.
Aquest duet aposta per una música diferent al què ens tenia acostumats, més
fàcil de comprendre, d’escoltar, de digerir... on els temes poden tenir pinzellades
dance, trance, trip-pop… però sense perdre la seva gran personalitat. Un ampli
ventall de ritmes que atrapen a un públic molt divers i que mai queda indiferent a
un xou en directe.
El 2016 i 2018 graven dos Ep’s que no s’han editat, ‘FOR YOU’ i ‘NA!’ amb cinc
temes cadascun. Actualment estan acabant de produir el seu darrer treball,
endarrerit a causa de la pandèmia.
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Divendres 26 d´agost
03:30h: THE FOREST SHOTGUN MOTORCYCLE

La banda igualadina The Forest Shotgun Motorcycle són estranyes criatures del
bosc que es nodreixen dels rajos lunars en les nits de lluna plena. Viatgen amb
els seus vehicles motoritzats i, arribat el moment, es teletransporten a realitats
alternatives. Llocs màgics que només es poden viure dins d’esferes visuals
inintel·ligibles, on la grandesa de la vida sobresurt per sobre de totes les coses.
Amants de les coses boniques, defensen tant l’amor com la destrucció, tot és
creació!
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Diumenge 28 d´agost
23:00h: DAYDREAM (De Rec)

Nascuts del desguàs d'antigues bandes igualadines, els Daydream (De Rec), es
retroben per primera vegada l'any 2010 als locals d'assaig del barri del Rec
igualadí. La banda està formada per Josep Miquel a la bateria, Fidel i Marc a les
guitarres, Emili al baix, Oscar a les veus i teclat i Núria a les veus.
El 2013 presenten “Mira enllà” el seu primer disc amb 10 temes propis. Bateries
elegants, baixos melòdics, guitarres esmolades i un tsunami vocal es combinen
per construir atmosferes circulars, ambients onírics, amb salts al pop i al rock,
amb pujades i baixades, com la vida mateixa.
Aquest és el còctel que els somiadors de Daydream (De Rec) volen compartir
amb el públic, la música farà la resta.
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Diumenge 28 d´agost
00:45h: PUNTÍ + BANDA

Adrià Puntí molt ben acompanyat ens oferirà un repàs dels temes que l’han
acompanyat al llarg del seu viatge vital, amb versions de temes propis dels grups
que ha liderat, Umpah-pah i The Fellaction on the Rocks Band Bang Bang, i temes
dels seus darrers àlbums. I també farà un tast del seu últim àlbum “Benvingut
d'esquena”, una experiència sensorial sense filtre que ens farà sentir en
harmonia.
Puntí destaca per ser un artista amb un estil propi, singular, i desprèn un gran
magnetisme entre el públic. Músic, lletrista, pintor, actor, productor, cantant,
còmic... tot això i més és Puntí.
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Diumenge 28 d´agost
02:00h: APARTAMENTOS ACAPULCO

El grup granadí Apartamentos Acapulco presenten el seu darrer treball “El Año
del Tigre”. Un àlbum, el tercer de la formació, que arriba amb un repertori exquisit
de cançons que parlen de viatges, amics i amor. Onze temes amb ritmes que
naveguen entre l’indi rock, sintetitzadors, pop, i ritmes més melòdics.
Aquest nou treball, un dels millors de la banda, compta amb col·laboracions
musicals de pes de llatinoamericà com Anti-Rudo (Perú) o Laptra (Argentina),
expandint així, la música de la formació pel con sud d’Amèrica.
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Diumenge 28 d´agost
03:30h: CHAQUETA DE CHANDAL

Chaqueta de Chándal arriba amb nou àlbum sota el braç “Futuro, tú antes
molabas”. Un disc amb cançons més pop, melodies més amables, colors més
càlids… Però tot i aquest embolcall, el disc és una queixa a l’individualisme
extrem de la societat, la hiperventilació a les xarxes socials, la perillosa addicció
a la discòrdia… Chaqueta de Chándal es mostra indignat, desenganyat, i a través
de la ironia diuen el què pensen i pensen el què diuen. Amb aquest treball no
volen salvar el món, però compartir la profunda queixa de la manera més
horitzontal possible: fent ballar i cantar al públic i rient una mica.
“Futuro, tú antes molabas” és el segon àlbum de la banda, i un treball que fa un
gran salt respecte al seu treball debut.
Chaqueta de Chándal son Guillem Caballero (veu, teclat i sintetitzador), Natalia
Brovedanni (veu i guitarra) i Alfonso Méndez (bateria i cors).
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Diumenge 28 d´agost
05:00h: PLAYBACK MARACAS

Amb el seu àlbum debut “Playback Maracas & The Electronic Moon Orchestra”
van aconseguir conquerir festivals com el Sónar, Primavera Sound, Vida,
Tomavistas y Eurosonic, entre molts altres.
Després de dos anys sense activitat, dedicats a crear un estudi propi en el que
continuar produint els seus temes i altres artistes, Playback Maracas tornen als
escenaris amb nova música, marcada per la seva electrònica orgànica i els seus
directes immersius.
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#10anysManelCaro
Dissabte 27 agost
Jornada festiva a l’Espai creatiu La MaCa
A partir de les 19h
Carrer de Sant Antoni de Baix, 33
En aquesta edició, el RRRRec Festival 2022 també organitzarà una jornada festiva
en homenatge als 10 anys de la mort de Manel Caro, un dels impulsors del
festival.
Manel Caro va ser un activista cultural igualadí, ferm defensor de preservar el
patrimoni industrial del barri del Rec i promotor de diverses iniciatives per
reactivar el barri a tots els nivells. Caro va ser co-fundador de l'entitat Amics del
Rec, l'Associació Cultural laBastida i un dels impulsor del RRRRec Festival.
La jornada festiva comptarà amb activitats artístiques i musicals, i durà a terme
dissabte 27 d’agost, a partir de les 19h, a l’espai creatiu La MaCa (Associació
Manel Caro), l’Associació cultural organitzadora del festival.
La MaCa és una entitat de la ciutat que vetlla per la recuperació, restauració i
desenvolupament sostenible del barri del Rec d’Igualada en base a valors com la
cooperació́, la col·laboració́, la innovació́ social, el coneixement compartit,
l’ecologia, la participació́ ciutadana i la transparència. Una entitat que treballa per
mantenir l’esperit i la memòria del passat industrial del barri a través de diversos
projectes oberts a la ciutadania.
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HORARIS
Divendres 26 d´agost
RRRREC Festival (Km0)
Zona barraques de la Festa Major d’Igualada
Entrada gratuïta
23:00h: Things & Flowers
00:30h: Psychodrome
02:00h: Projecte Na!
03:30h: The Forest Shotgun Motorcycle

Dissabte 27 d´agost
Espai creatiu La MaCa (#10anysmanelcaro)
Carrer de Sant Antoni de Baix, 33
Entrada gratuïta
A partir de les 19h: #10anysManelCaro, jornada festiva amb activitats
artístiques i musicals

Diumenge 28 d´agost
RRRREC Festival (#10anysmanelcaro)
Zona barraques de la Festa Major d’Igualada
Entrada gratuïta
23:00h: Daydream (De Rec)
00:45h: Puntí + Banda
02:00h: Apartamentos Acapulco
03:30h: Chaqueta de Chándal
05:00h: Playback Maracas
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IMATGE GRÀFICA
La imatge del festival ha estat dissenyada per Xavi Llopart, alumne de 2n curs
d’Assistència al producte gràfic imprès a l’escola d’Art Gaspar Camps d’Igualada.
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CONTACTE
COMUNICACIÓ
COMMsulting (Marta Carles)
commsulting@commsulting.cat
606765764

DISSENY GRÀFIC
Xavier Mula

PRODUCCIÓ I ORGANITZACIÓ
Toni Pereira i Cortés
tonipereira00@gmail.com
609 932 755

La MaCa, entitat organitzadora

