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Entrevistem Bad Mongos

Avui entrevistem a "Bad Mongos" grup de Palafurgell 100% Costa Brava i 100% Punk-
Rock
Fundats el 1998, després d'intensos assajos l'any 2000 graven el seu primer disc homònim i
auto-produït. 9 temes gravats en els Estudis Ultramarinos Costa Brava a St. Feliu de
Guíxols per Santi García.
El 2001 Graven Green Knees & Carpet Burns, un split de 7 temes, una altra vegada a
Ultramarinos Costa Brava. Aquest cop editats per Fandango Records (Washington DC).
split compartit amb els belgues The Ones.
L'any següent, fidels a Santi García, graven un parell de temes, un dels quals va a parar en
un recopilatori del segell francès Bannana Juice Records.
El 2003 la banda es dissol per tornar 12 anys després, amb canvis en la formació.
Passa poc temps quan tornen a entrar en els mateixos estudis per gravar el que serà el seu
pròxim disc, "Shoot the bullet". 13 temes fidels al més pur estil de la banda, editats en vinil i
cd amb la col·laboració de BCore Disc.
Bad mongos ha compartit escenari amb Burning Heads, Glucifer, Sr. No, Gas Drummers,
Sonny Vincent, Jerry Spider Gang, Sin City Six, PPM, Adam West, No More Lies, Rockzilla,
13th Magic Skull, Safety Pins, Bullitt, Bellako , etc.

1. Com us vau iniciar en el món de la música i quina es o era la teva motivació?
Des de ben jovenets ja ens vam iniciar en aquest món, tots per una motivació diferent, però
generalitzant,  podríem dir que la música que escoltàvem ens va influenciar fins al punt de
voler agafar un instrument i saber que se sent al fer lo mateix que els nostres ídols musicals
de l’època. Amb el temps la motivació és simplement passar bones estones amb els amics i
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disfrutar de la música. 

2. Com es crear el projecte “Bad Mongos”? Com ha anat evolucionant al llarg del
temps?
Tots veníem d’altres bandes, i havíem, no només compartit escenaris, sinó que també
havíem compartit  moltes vivències junts en l’entorn musical.
Ens situem en St Joan del 1997, en Pifa va agafar l’ iniciativa de proposar-li a en Chris de
crear un projecte junts ja que tenien una gran avinença i afinitats que els unien. La resta de
components van trobar atractiu el projecte i s´hi van afegir.
Així va ser durant 6 - 7anys, fins que va arribar la dissolució de la banda, que 12 anys més
tard re-emprenem amb la nova formació.

3. Amb quins 5 adjectius definiu el nou disc de Bad Mongos? 
És fresc, és directe, macarra, potent....punk-rock simple però que enganxa.

4. Quins mitjans i col•laboradors heu tingut per gravar els discs i promocionau-
se?
Fins a dia d’avui ens ho hem fet i desfet tot bastant nosaltres, tret del segon disc que va sortir
compartit amb els belgues, The 1’s, sota el segell de Fandango Records (Washington D.C.),
uns singles inèdits que van sortir en uns recopilatoris del segell Banana Juice Records
(França), i per últim, en aquest disc comptem amb la col•laboració de BCore Disc, amb el
qual ens fa molta il•lusió. 
També comptem amb la col•laboració (dissenys, fotografies, etc) de  Xavi Calvet, Alizia
Lopez, Lluis Català, Blanca Costa. Ens han ajudat molt i els entem eternament agraïts.
Les gravacions sempre les hem fet als Estudis Ultramarinos Costa Brava de la mà de Santi
García. No hi ha ningú al món que ens entengui millor i ens sàpiga treure tot el suc.  

5. Com us veieu  dintre del panorama de la música catalana? Com veieu el
panorama a la vostra comarca?
Bueno....fem alguna instrumental en català, si ho dius per això.
Per aquí la zona veiem gent incansable. És increïble. Veiem gent amb moltes ganes de que
es facin  coses, i que funcionin. Gent que porta anys lluitant  perquè  pugui haver una bona
moguda i on hi ha hagin llocs per poder tocar. De fet ens traiem el barret quan veiem que
molts són els mateixos de fa 20 anys i que encara estan aquí, amb aquesta perseverança que
els manté ferms, i no és res més que perquè  creuen en el que fan i ho fan per amor a la
música.
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6. Com definiríeu la teva música?
Bad Mongos és 100% Costa Brava Punk-Rock i te la posarà dura. Ni més ni menys.

7. Com us plantegeu els propers concerts i quins i on són? 
Estem acabant de confirmar dates però contem poder tocar en les comarques i ciutats de
Girona, Barcelona, Madrid, etc. De seguida que tinguem agenda la publicarem. Ganes no
ens falten!

8. Quin ha sigut el vostre millor concert com a músics i espectador? 
L’any 1996 Turbonegro (presentant l’Ass Cobra) + La Familia Manson + Thee Teenagers a
Palafrugell.  

9. Quines són les vostres influencies musicals? 
Som molt fans dels clàssics com Ramones, Misfits, Dead Boys, Patty Smith... no se... no
acabaríem de dir-vos bandes que hem mamat de petits que van des del punk, el hardcore o
el rock’n’roll...

10. Quina es la vostra última descoberta musical emergent?
Escombrant cap a casa, els últims anys estan sortint bandes molt ben parides com Anchord,
Please Wait, Cala Vento.... que van a per totes i que ens agrada bastant veure’ls perquè
transmeten una energia i unes ganes que fa goig.

11. Un lloc on us agradaria tocar?
Mentre hi hagi bon ambient...i la gent sàpiga  que van a veure....ens és ben igual. No som de
grans escenaris.... preferim tindre la gent a prop i sentir el caliu, això fa un ambient més
familiar i ens fa estar molt a gust.

12. Que aconsellaries a un grup emergent que comença ara amb el seu projecte
musical?
No dono consells. Potser opinions. 
Tocar el que t’agrada, sense complexes, tocar per amor sense fixar-se en les modes o
estereotips...tocar sense esperar res... i sobretot, passar-ho bé i disfrutar-ho! 

13. Què és el que us  apassiona de la música?
Que ens transmeti, que ens faci sentir, que no ens deixi indiferents.

https://badmongos.bandcamp.com/track/got-to-lose
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S'han amansit  amb la música:

8 7 2 0 4

 

Codi QR

El blog "La música amanseix les feres" no es fa
responsable de les opinions/respostes dels
entrevistats.
Tot el material de fotos i vídeos es cedit pel
músic o grup.

Nota:

Plantilla Sencillo. Con la tecnología de Blogger.
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