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Electroputas és sinònim d’electrònica bastarda. L’electrònica res
dogmàtica, més imperfecta i real que puguis escoltar.
Perquè sent sincers, què és l’electrònica sinó un monstre bastard que
es nodreix de tot ritme, freqüència o so en la seva avariciós afany de
creació?. Aquesta és la marca que els distingeix des que el 2004 van
crear el seu primer treball com Electroputas, el CD de remixes “Made in
Barna RMX” de la Kinky Beat. Sabien el que feien, no venien del no-res.
Toni Bello, baixista també conegut com Donato, havia participat en la
fundació de bandes com Maguillaz i la Kinky Beat, en què Edu Chifoni
col·laborava desenvolupant la part electrònica. Un Edu Chifoni que
també va participar en la fundació de grups electrònics underground
com Falten Cambreres o La Ultra Violeta Experience.
Però van ser necessaris un parell de demos, altres tantes produccions
i mescles per LUVE, Maguillaz i una mica més de tres anys, abans que
Electroputas fes la seva entrada triomfal a l’escena musical barcelonina
amb “124” ( XX Records / K Industria – 2008 ). Un disc rumbero, del
carrer, de música per ballar i experimentar, basada en una època
macarra que un dia va existir, amb persecucions, toretes, veus, neons,
asfalt i breaks. Un disc amb el que van trencar esquemes, per a gaudi
de propis i estranys .
Des de llavors, Electroputas ha estat un exemple de Do It Yourself ,
però amb amics .
Si 2008 va ser un any important per la publicació de ”124“, potser
ho va ser més perquè decideixen crear segell propi, XX Records .
Segell discogràfic amb el qual s’han permès seguir experimentant ja
sigui en clau de ciència ficció ( “Babytron” – 2009 ), remesclant a la
Barcelona més podrida i perifèrica ( “Boom Bastard “-2010 ) o barrejant
l’impossible en una sessió en directe de ritme bastard i trepidant (
Dragon Session – 2012 ) .
A més de les tasques pròpies , Electroputas s’han bregat en la
producció i la remescla per a altres artistes , sense por a embrutar amb
el rock més fangós o l’electrònica més bailonga . Bona mostra d’això
són les seves produccions per LUVE , La Màquina de Turing , Mar
Abella , Oleaken , Morfi Grei , Balkatalan Experience o Self Delusion .
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El 2013, Electroputas s’embarca en el seu projecte més ambiciós ,
”Rabiaktiva”. Un àlbum amb majúscules, fabricat a base de cançons,
amb lletres escrites per a l’ànima, ritmes addictius i bases construïdes
per oxigenar el cervell. Un treball amb tanta força, capaç fins i tot de
transformar la fisonomia humana de Electroputas, que amb els seus
fundadors, Toni Bell i Edu Chifoni, ara sumen nous col·laboradors per
als directes. Karin Private, Bragga Mc i VJ Imagektor .
Karin Private, cantant, lletrista, DJ, cabaretera, actriu, … ha estat
ballarina alter ego de Mala Rodríguez, performer de Poison Dolls així
com a lletrista i cantant de Dankarshow. Bragga Mc, disc-jockey,
cantant i toaster d’ànima negra. S’atreveix amb el Garatge dels
seixanta al capdavant de grups com Dephasers, amb l’electrònica
de La Màquina de Turing i els ritmes jamaicans de Albaraka Reggae,
MightyNes o Català Dub Foundation. Tots dos canten i componen en
”Rabiaktiva”. Mentre que això de VJ Imagektor és crear notes amb la
imatge. Amb formació en arquitectura i història de l’art, porta una vida
desenvolupant projectes relacionats amb la materialització/construcció
de la imatge visual en diferents formats: arquitectura, paper, web
i vídeo, partint sempre del treball digital amb bits d’informació. En
Electroputas, ell és l’home darrere de la imatge.
A ”Rabiaktiva” Edu i Toni han estat capaços, un cop més, de teixir una
xarxa d’amics i col·laboradors que han posat el seu gra de sorra en
aquest treball com Mata ( ex Kinky Beat ), Núria Verges ( La Màquina
de Turing ), Gogui ( Aguita Fresca ), Regius ( Nemesis Aeterna ) i Damir
(Món Indòmit ).

“Rabiaktiva” disponible a partir del 10 de Març de 2014.
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twitter
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