
Rebelmadiaq 

Sound System
Una experiència musical diferent que recupera l’esperit comunitari de 

la música negra i caribenya a través d’esdeveniments on trencar la 
clàssica dinàmica escenari / públic i compartir les freqüències, sobre-

tot greus, que emanen dels nostres altaveus de fusta autoconstruïts.



EL NOSTRE SOUND SYSTEM



L’equip artesanal de Rebelmadiaq està format per 4 
torres independents amb possibilitat de ser distri-
buides de diferents formes, sempre en funció de les 
necessitats de l’espai a cobrir i amb capacitat per a 
un aforament de 800-1000 persones.

En els seus primers mesos en actiu, el Sound System de Rebelmadiaq ha estat present al Rototom Inter-
national Reggae Festival, Fira Mediterrània de Manresa, Festes Majors Alternatives de Sants, Festival de 
Música Negra Say It Loud entre d´altres esdeveniments. Un fet que mostra la versatilitat de la proposta i 
la seva capacitat d´adaptar-se a qualsevol espai on la cultura i el fet comunitari tinguin un paper impor-
tant.

el sound system desdibuixa la classica 

dinamica public / escenari ja que la 

disposicio tant de l’equip com dels ar-

tistes es a platea, entre LA GENT.

en escena

Ja sigui en una programació nocturna o diürna, par-
lem  d’una proposta versàtil i original amb cabuda 
en festivals i esdeveniments tant a l’aire lliure com 
en sala.



5 vies independents, amb especial aten-

cio a la presencia de les frequencies 

greus, composen un so calid i compacte 

alimentat per 15KW de potencia.

- Etapes LAB GRUPPEN.
- Processador XTA DP-448.
- Processament de senyal analògic. Delays, re     
   verbs i Sirenes.
- Pre-Amp de construcció artesanal a càrrec de  
   la casa francesa Dub-Sonic.
- 2 reproductors CDJ 2000 nexus2.
- 2 Technics mk2 1200.
- 1 DJM Pioneer 900 nexus.

Construït durant els 7 primers mesos del 2016, les 16 caixes de Rebelmadiaq Sound System són de bedoll 
contraxapat de 19, 15 i 12 mil·límetres de gruix. Un acurat disseny a càrrec de l’artista gràfic Mano.lín combi-
na diferents tons de vernís sobre la superfície de fusta alhora que dibuixa un seguit de mosaics andalusis 
impresos en vinil i gravats en pirògraf reivindicant el llegat cultural nassarita i l’origen andalús del projecte.

Com es el sound system?

Caracteristiques Tecniques

..



ORIGENS HISToRICS DEL SOUND SYSTEM

El concepte de Sound System s’utilitza per referir-se a un potent equip de so mòbil a través del qual engin-
yers de so, selectors (o punxadiscos) i, en ocasions, cantants o instrumentistes ambienten festes i esdeve-
niments amb música original.

A Jamaica, la idea de posar música a tot volum amb 
murs d’altaveus en un espai a l’aire lliure es va fer 
popular a mitjans dels anys quaranta com a fórmula 
per acostar la música als ghettos i els seus habitants, 
que no podien pagar el accés als clubs amb orques-
tra. 

De la mateixa manera, la presència d’aquestes disco-
teques mòbils ajudava a revitalitzar la precària eco-
nomia de la comunitat.

El sound system es va popularizar com 

a formula per acostar la musica als 

ghettos i els seus habitants.

En una època en què els transistors no eren encara 
part de les llars, per a molts jamaicans era l’única 
forma d’escoltar música produïda per professionals.



La cultura del Sound System jamaicà va tenir aviat 
el seu reflex en altres illes i països caribenys propers, 
com és el cas del dels cridaners “Picós” colombians, 
originals de zones com Barranquilla o Cartagena i 
centrats en fer tronar ritmes tropicals com la cúm-
bia, la salsa o la champeta.

Parlem d’un entorn on es desprestigiava qualsevol nova forma d’expressió artística indígena - és a dir, ne-
gra-, o se les suavitzava per atraure els turistes blancs. S’impedia el normal desenvolupament i se les diluïa 
fins a la mínima expressió en nom de la sofisticació artística. Contra tot aixó, el Sound System es va crear 
per i per als desposseïts.

Històricament, la impossibilitat d’aconseguir sis-
temes de so potents integrats i la voluntat que els 
equips fossin cada vegada més competents, origi-
nals i oferissin un millor so, va derivar en un, cada 
vegada, més acurat treball artesà en la construcció 
dels Sound Systems.



QUI SOM?

La cooperativa Quesoni està formada en la seva base per l’empresa Quesoni de Cardedeu, fundada a l´any 
2007 i dedicada als serveis tècnics (so, il·luminació i producció) a la que se li han sumat projectes provinents 
del grup promotor d’iniciatives com el cicle de mùsica negra Say it Loud, o els projectes musicals Rebelma-
diaq Sound o The Rigodonians. 

Des de sonorització d’espectacles, concerts o festes, fins a la creació d’esdeveniments propis, l’acompan-
yament artístic o el treball cultural comunitari amb projectes en ple creixement com son el Sound System 
artesanal de Rebelmadiaq o el cicle Say it Loud.

La suma de forces ha propiciat el naixement d’aquesta cooperativa que te la 

base en el sector de la cultura i en la que desenvolupa diverses tasques



Rebelmadiaq neix el 2003, a la ciutat de Granada i s’estableix 
a Barcelona el 2005. Especialitzats en el col·leccionisme de 
música jamaicana planxada en vinil, compten també amb una 
interessant dub box (temes originals gravats exclusivament per 
al sound) i, recentment, amb produccions pròpies editades sota 
el seu segell amb artistes de renom internacional com Luciano 
(Jam), Macka B (Jam/UK), Corner Campbell (Jam), etc..

Rebelmadiaq són, sobretot, amants del so jamaicà i els seus di-
ferents gèneres: des dels fundacionals mento, ska, early reggae 
& rocksteady, passant per les produccions roots & rub a dub, 
digital, lovers rock i així fins arribar al dancehall actual i les no-
ves produccions de so reggae que emanen d’estudis jamaicans 
i internacionals.

Els nostres residents

Actius des del 2011, “The Rigodonians” son: un selector, un 
presentador i dues col·leccions de discos diverses que nave-
guen en l’ahir i l’avui de la música amb qualitat amagada en 
les més inversemblants calaixeres de botigues, mercats i ca-
bines de dj abandonades. Des del Funk fins a la Bossa, pas-
sant per Calypso, Rythm & Blues, Cumbia o Northern Soul 
amb especial atenció als ritmes latins, caribenys i tropicals.

Durant aquests anys han passejat les seves maletes per 
nombrosos clubs, esdeveniments i festivals de l’Estat així 
com una residència mensual durant  l`any 2012 al club “Ca-
nibal Sound System” de la històrica sala barcelonina “Apo-
lo”. The Rigodonians --100% Vinyl-- El Sonido Apostador he RIGODONIANS

REBELMADIAQ

T

https://www.instagram.com/rebelmadiaq/
https://rebelmadiaq.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/rebelmadiaq/?fref=ts
https://www.facebook.com/therigodonians/?fref=ts
https://soundcloud.com/rebelmadiaq
https://soundcloud.com/the-rigodonians
https://www.youtube.com/channel/UCb8N6U5AUpZ_REEH79OqqQA


Producció artística/comercial
Pablo Tudela 

Tel. 630 41 85 39
projectes@quesoni.cat

contacte

Quesoni, un PROJECTE cooperatiu 

al servei de la cultura

www.quesoni.cat
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https://www.youtube.com/channel/UCb8N6U5AUpZ_REEH79OqqQA
https://www.instagram.com/rebelmadiaq/
https://soundcloud.com/rebelmadiaq

