Que el Montgrí no separa l’Alt del Baix Empordà és una teoria del
duet Cala Vento, que també practica allò de no separar el
superpunk del superpop i fer la música que els agrada, encara
que això escapi a les etiquetes.
El duet empordanès és inquiet i sempre té novetats per oferir. Si
fa uns mesos estrenaven el seu disc més nou, Balanceo, ple de
col·laboracions i signat des del seu propi segell Montgrí, ara és
el moment de compartir la seva vena de prescriptors musicals a
través de l’audició comentada del cicle Sessions LP del projecte
78 RPM.

En aquesta audició comentada per streaming Cala Vento ens
parlaran del disc Favourite worst nightmare d’Arctic Monkeys.
Serà el dimecres 18 de novembre de 2020 a les 19 h des del canal
bit.ly/bibgirona78rpm.

Troba en aquesta guia materials que les Biblioteques posem al
teu abast, en format físic i també digital a través del portal
eBiblio i que acompanyen aquesta audició comentada.

I la Viquipèdia què diu dels Cala Vento?
Cala Vento és un grup de música català d'indie rock format per
Joan Delgado i Aleix Turon, dos amics de l'Empordà que es van
agrupar en 2015 amb la intenció d'emular la fórmula de
Japandroids; amb una formació de guitarra i bateria. En aquests
anys, i amb l'ajuda d'Eric Fuentes (The Unfinished Sympathy) i
Santi García, Cala Vento ha gravat tres discos: Cala Vento (BCore
Disc, 2016), Fruto Panorama (BCore Disc, 2017) i Balanceo
(Montgrí, 2019). També han gravat dos EP's: Unos Poco Y Otros

Tanto (2015) i Canciones de sobra (BCore Disc, 2018).

Discografia disponible a les Biblioteques
Fruto Panorama i Balanceo estan a l’Argus, el catàleg de
Biblioteques. Son dos grans treballs del duet, el primer realitzat
sota el paraigua i l’experiència del segell català BCore i el segon
realitzat des del segell propi Montgrí, enregistrat entre els
estudis Gismo7 de Motril (Granada) i els estudis Lluerna i
Ultramarinos Costa Brava, aquest últim dirigit per Santi Garcia a
Sant Feliu de Guíxols.
Cala Vento treballa a fons les seves edicions, aposta per
formats físics diversos: K7, vinil, cd i recompensen als amants
d’aquests objectes amb detalls; un exemple és la col·laboració
entre Cala Vento i Lluís Gavaldà que només està disponible en
el format físic de Balanceo.

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2

951117~S146*cat#.X7KkHmhKjIU

017958~S146*cat

Cala Vento a xarxes
Us recomanem que visiteu els imprescindibles Bandcamp i
Youtube de Cala Vento a
https://calavento.bandcamp.com/album/balanceo
i
https://www.youtube.com/channel/UCHZ0AM6iyns66CQhzLyCEW
w
però si us pica la curiositat i voleu saber més, us recomanem
l’entrevista

de

Xavier

Castillón

disponible

a

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1590653cala-vento-estrena-segell-propi-montgri.html
i l’entrevista radiofònica d’Abel Granda i Xavi Gorro, del programa
“Animals

de

nit”

disponible

https://go.ivoox.com/rf/41964652

en

el

podcast

Galàxia sonora Cala Vento
Us proposem alguns enregistraments que estan en la galàxia
Cala Vento, amb òrbites diverses: referents, productors, amics,
inspiracions...Trobareu aquests enregistraments i molts més a
les Biblioteques.

Near to the wild heart of life /Japandroids
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1963028~S146*cat#.X7Kk7WhKjIU

Favourite worst nightmare / Arctic Monkeys
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1672138~S146*cat#.X7KlPWhKjIU

Los Peces de colores / Nueva Vulcano
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1727984~S146*cat#.X7K-72hKjIU

It's a crush / The Unfinished Sympathy
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1971782~S146*cat#.X7LEk2hKjIU

In the shade of expectation / No More Lies
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1857042~S146*cat#.X7LEt2hKjIU

Intimacy / Bloc Party
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1469825~S2*cat#.X7KufGhKjIU

Una semana en el motor de un autobús / Los Planetas
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1826222~S146*cat#.X7K_xGhKjIU

Let's Rock / The Black Keys
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b2021782~S146*cat#.X7K5hGhKjIU

Under great white northern lights / The White Stripes
https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1738105~S146*cat#.X7K6A2hKjIU

Llibres indies, llibres rock: els referents
explicats

Indie & Rock alternativo. Historia, cultura, artistas y álbumes
fundamentales / Carlos Pérez de Ziriza
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1957012~S146*cat#.X7KntWhKjIU

Llibre eBiblio a

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00137287

Putos himnes generacionals Relat sobre l'escena musical
barcelonina /Andreu Gomila i Marta Salicrú
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1899951~S146*cat#.X7KoWmhKjIU

Llibre eBiblio a

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00126770

Una semana en el motor de un autobús la historia del disco que
casi acaba con los Planetas / Nando Cruz
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1775782~S146*cat#.X7KxxWhKjIU

Yeah! Yeah! Yeah! La historia del pop moderno / Bob Stanley
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1925481~S146*cat#.X7KpXWhKjIU

Llibre eBiblio a https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00137231

Tu mateix...tries guitarra o tries bateria?

Aprende a tocar la guitarra en 15 minutos al día / Antoine Polin
Llibre eBiblio a https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00560551

Aprende a tocar la batería : una guía paso a paso / Simon
Bridgestock
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1768635~S146*cat#.X7Ky-2hKjIU

Bonus track
En aquest bonus track us proposem un parell de lectures
directament recomanades pels Cala Vento... i a que no sabeu on
les podeu trobar?

Cartas a un joven poeta / Rainer Maria Rilke
Llibre físic a https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1997299~S146*cat#.X7LKW2hKjIU
Llibre eBiblio a

https://catalunya.ebiblio.es/opac?id=00137399

El Incal : integral / Moebius, Jodorowsky
Llibre físic a

https://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/record=b1965764~S146*cat#.X7LB8mhKjIU

Per saber-ne més del projecte 78 RPM i el
Foment de la Música a les Biblioteques

El

projecte

78

RPM

-

Foment

de

la

música

a

les

biblioteques reprèn la programació (nota de premsa)
El Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona presenta 78
RPM. Foment de la música a les biblioteques, un projecte pilot
per fomentar la presència i difusió de la música en aquests
equipaments públics. Davant el descens continuat del préstec de
CD, a causa dels canvis tecnològics i d’hàbit de consum dels
usuaris, el projecte aposta per tres línies de treball: els fons, els
espais i la creació d’una xarxa d’activitats que tindran lloc
aquesta tardor en vuit biblioteques de les comarques gironines
(Blanes, Caldes de Malavella, Girona, la Bisbal d’Empordà,
Figueres, Puigcerdà, Ripoll i Calonge). Hi haurà sessions de
discos, presentacions de llibres o cicles de poesia i música, entre
d’altres.
El 78 és el número de la Classificació Universal Decimal (sistema
de classificació bibliogràfica del coneixement humà), que
s’utilitza a les biblioteques de les comarques gironines per a la
matèria de música. I 78 RPM fa referència a l’acrònim que
denomina el primer format de discos de gramòfon, que giraven a
una velocitat uniforme de 78 revolucions per minut. Des de
llavors, no han deixat de succeir-se canvis tecnològics al voltant
de la música, amb formats diversos que han anat quedat
obsolets.

Agenda sessions 78 RPM (totes les biblioteques)
Agenda sessions 78 RPM (pdf)

Biblioteques participants
Blanes - Biblioteca Comarcal de Blanes
Caldes de Malavella - Biblioteca Francesc Ferrer i Guàrdia
Calonge i St. Antoni - Biblioteca Municipal Pere Caner
Figueres - Biblioteca Fages de Climent
Girona - Biblioteca Carles Rahola
La Bisbal d'Empordà - Biblioteca Lluïsa Duran
Puigcerdà - Biblioteca Comtat de Cerdanya
Ripoll - Biblioteca Lambert Mata

Font: https://www.bibgirona.cat/biblioteca/servei-debiblioteques/biblio/1449

