BIO. (CAT)

Inicis i antecedents.

David Mateos (Mateólika) inicia la seva carrera artística al barri Barcelonès de Trinitat Nova, l'any 2001, de la mà de la banda de Rock llatí Stoy Ke Trino. Músic, Cantant, i show-man, creix als escenaris gràcies a l'energia i la vitalitat explosiva d'una banda que arriba a traspassar fronteres recorrent més de deu països durant tres gires europees, entre ells França, Itàlia, Holanda, Alemanya, Suïssa, Àustria, República Txeca, Dinamarca, Eslovènia, Hongria ... deixant gravats dos discos d'estudi, “El Soñador” (2006), “Señor Guindilla” (2009) i un DVD, “Mala Imagen”(2010) gravat en rigorós directe a la seva ciutat natal. Un document sonor i visual mostra de la feina feta durant nou anys per tots els seus integrants.

Mateólika

Amb la idea clara d'estripar veu i guitarra i interpretar noves composicions d'una manera més Lliure, satírica, crítica i teatral, Mateo crea a finals del 2007, una obra que aconsegueix una maduresa tal que de nou es veurà abocat a visitar els escenaris de mig món arribant a gaudir dels carrers, ateneus, teatres i festivals de França, Itàlia, Holanda, Alemanya, Suïssa, República Txeca, Dinamarca, Mèxic i com no, tota la península. Després de la sortida del seu primer disc "La Matanza de la Rumba" (2012) d'un segon construït gràcies a la banda de punk rock Eme de Mear, "8 Canciones que no le gustan ni a mi madre" (2014), i un multicultural tercer treball "No Apto para Cabezas Huecas" (2016), són més de 450 shows els que avalen un directe adrenalínic ple de connotacions polítiques i al·lusions al sistema global, improvisacions davant del públic i tot conduït per un estil musical únic i personal barreja de la Rumba, el Punk i el Ska.

Després d'una dècada als escenaris, Mateólika afronta el 2018 sense complexos ni lligams amb el qual és fins a la data el treball més ambiciós de l'artista, “La Revolución Es Una Bonita Palabra”, dotze cançons interpretades en format TRIO i amb un elenc d'artistes plàstics i escènics que donen color i vida a un treball melòdic, cru i com no podia ser d'altra manera .... Essencialment punk

La performance, el Teatre i la improvisació segueixen sent la marca de la casa, una casa petita però plena de grans portes i com sempre, totes elles ben obertes!

Amb una projecció internacional i incessant i amb les mires posades de nou a Europa i Japó, Mateólika segueix creixent com a artista i arribant a totes aquelles persones que desitgin veure, sentir i cridar.

