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PRIMAVERA CLUB EXHIBIRÀ A BARCELONA I MADRID LES
PROPOSTES CRIDADES A DEFINIR LA MÚSICA DELS PROPERS
ANYS
Com una playlist d’aquell amic sempre atent als últims descobriments, així es presenta la nova edició de
Primavera Club. Algunes de les propostes musicals més innovadores del moment es deixaran sentir del divendres 20 al diumenge 22 d’octubre a Barcelona i Madrid, ciutats que tornaran a ser un aparador privilegiat
d’un cartell seleccionat amb cura per l’equip de Primavera Sound.
Primavera Club és el festival on els caps de cartell es creen en viu, sobre l’escenari i davant el públic obert
d’oïdes. En total seran 39 artistes units en una programació diversa i exhaustiva on totes les apostes estan
obertes. Una de les mans guanyadores l’ostenta Amber Coffman, exvocalista de Dirty Projectors que presentarà el seu esperat debut en solitari, però com de costum hi haurà cabuda per a tot tipus de propostes: des
de l’electrònica de tall jazz de Clap! Clap! a la nova proposta garatge de Rough Trade, Starcrawler, passant
per Superorganism, la misteriosa sensació de la temporada liderada per una noia japonesa de 17 anys que ha
seduït al propi Frank Ocean.
Aquest és l’any del retorn del festival a Madrid: les sales Joy Eslava, Teatro Barceló, El Cielo de Barceló i
Taboó acolliran el gruix d’artistes d’aquesta edició, que desembarca de nou a la capital després de cinc anys
d’absència. A Barcelona el centre neuràlgic seguirà essent la sala Apolo juntament a la remodelada La [2] de
Apolo, a més del Centre Cultural Albareda on es tornaran a celebrar els concerts matinals del cap de setmana.
Per facilitar aquest creixement, Primavera Club compta amb SEAT com a partner estratègic, aprofundint així
en la collaboració iniciada aquest any entre la marca d’automòbils i Primavera Sound.
PRIMAVERA CLUB, EL FESTIVAL ON ES GAUDEIX DESCOBRINT
En una temporada de tardor on els concerts estan copats per grans noms, Primavera Club emergeix com
una alternativa valenta en la seva vocació d’apostar per artistes internacionals que encara no hagin actuat al
nostre país, oferint un cartell que rebaixa per molt l’habitual mitjana d’edat sobre els escenaris. En aquesta línia, les noves sonoritats de l’r&b posaran dos dels seus focus més lluminosos sobre la promesa britànica
PAULi. i el novaiorquès Gabriel Garzón-Montano, mentre que les guitarres seguiran estant sobradament
representades pel supergrup de punk angelí Flat Worms (amb membres de Thee Oh Sees, Ty Segall i The
Babies) i l’indie rock efervescent de Gold Connections. De la seva part, Yellow Days i les noruegues Smerz
tindran l’oportunitat de demostrar per què són petits fenòmens virals, els turcs Jakuzi descarregaran el seu
elegant synth pop del que se’n sentirà molt a parlar, i Low Island posaran a prova un projecte exquisit que
aspira a omplir grans escenaris.
Com és habitual, també les propostes de proximitat estaran àmpliament representades per noms de brillant futur com Intana i Cor Blanc, la personalíssima lírica al piano de Marina Herlop (auspiciada pel segell de
James Rhodes), el post-punk inflamable de Vulk i els trepidants Medalla, sorgits d’entre les cendres de The
Saurs, entre molts d’altres noms que conviden a la illusió.

PROGRAMACIÓ PER DIES
BARCELONA
Divendres 20 d’octubre
Aloha Bennets · Clap! Clap! Full Live Band · DBFC · Fantastic Man · FAVX · Flat Worms · Girl Ray ·
Gold Connections · LOR · Medalla · PAULi. · Sex Swing · Starcrawler
Dissabte 21 d’octubre
Amber Coffman · Blanck Mass · Camila Fuchs · Cor Blanc · Gabriel Garzón-Montano · Jakuzi · Jorra
i Gomorra · Moor Mother · Ozel AB · The Pilotwings · Poolshake · Smerz · Tonstartssbandht · Vulk ·
Yellow Days
Diumenge 22 d’octubre
Cocaine Piss · Happy Meals · Intana · Keems · Low Island · Marina Herlop · RAKTA · Superorganism

MADRID
Divendres 20 d’octubre
Amber Coffman · Blanck Mass · Cor Blanc · Gabriel Garzón-Montano · Jakuzi · Moor Mother ·
RAKTA · Smerz · St. Woods · Vulk
Dissabte 21 d’octubre
Baba Stiltz · Clap! Clap! Full Live Band · Cocaine Piss · DBFC · FAVX · Flat Worms · GANGES · Gold
Connections · LOR · Medalla · PAULi. · Superorganism
Diumenge 22 d’octubre
Camila Fuchs · Poolshake · Starcrawler · Yellow Days

RECINTES BARCELONA
SALA APOLO
La Sala Apolo és un enclavament mític del mapa cultural i social de la ciutat de Barcelona amb quasi 100
anys d’història. A partir de 1991 es va consolidar com a sala de concerts i club nocturn, essent testimoni i motor en l’evolució i creixement de l’escena independent local i internacional. La Sala Apolo es transforma tots
els dies de la setmana per acollir un club diferent cada nit, cosa que la converteix en local de referència de la
vida nocturna barcelonina.
Carrer Nou de la Rambla, 113

LA [2] DE APOLO
Des de 2006 el complex compta amb una sala al pis inferior, La [2] de Apolo, que multiplica el volum
d’activitat de la sala i, per tant, l’oferta musical de la ciutat. L’edició d’enguany de Primavera Club serà una de
les primeres oportunitats per descobrir la remodelació completa de l’espai, que ampliarà notablement el seu
aforament mantenint el seu estil urbà i industrial i millorant encara més la seva qualitat acústica.
Carrer Nou de la Rambla, 111

CENTRE CULTURAL ALBAREDA
El Centre Cultural Albareda és un centre cívic del Poble-sec amb quatre anys d’existència. Està especialitzat
en música i disposa de diversos bucs d’assaig que ocupen una de les plantes de l’edifici dedicada al suport a
la creació. La seva sala ja és coneguda per la programació de concerts i arts escèniques que s’hi programen
regularment, l’allotjament de diferents festivals i la seva ferm aposta per la música emergent.
Carrer Albareda, 22

RECINTES MADRID
JOY ESLAVA
En funcionament com a discoteca des del 24 de febrer de 1981 i ubicada al cor de Madrid a escassos metres
de la Puerta del Sol, la sala Joy Eslava és una de les més emblemàtiques de la ciutat. Abans, sota el nom de
Teatro Eslava, havia albergat estrenes d’obres teatrals d’autors com Lorca, Gala o Valle Inclán, fins que a la
dècada dels vuitanta va esdevenir un dels espais d’obligada visita per a les personalitats més destacades de
la Movida Madrileña. Des d’aleshores han estat centenars els concerts celebrats en aquest espai, amb capacitat per unes mil persones i els seus ja característics balcons que ofereixen una visibilitat privilegiada sobre
l’escenari.
Calle Arenal, 11

TEATRO BARCELÓ / EL CIELO DE BARCELÓ
Inaugurada a la dècada dels vuitanta amb l’Studio 54 de Nova York com a referència, el Teatro Barceló va ser
un altre dels enclavaments ineludibles de la Movida, i encara avui és un dels punts claus de la nit madrilenya.
Per les seves parets han desfilat en qualitat de convidats nocturns artistes de la talla d’Andy Warhol, Prince
o els Rolling Stones. Com recinte de concerts compta amb dos espais, la sala principal i una més reduïda
anomenada El Cielo de Barceló, ideal per propostes més íntimes.
Calle Barceló, 11

SALA TABOÓ
Situada al rovell de Malasaña, la sala Taboó duu gairebé vint anys consolidada com una de les parades
obligades del circuit nocturn madrileny. Concebuda com a sala de concerts i club de ball al mateix temps,
compta amb dos espais: una sala superior d’aforament reduït i una inferior, on es troben l’escenari i la pista
de ball, que compta amb petites grades al seu voltant que afavoreixen un ambient íntim ideal per a directes
i sessions de DJ. Com a club té en l’amplitud de mires el seu principal punt fort. Depenent de la nit escollida,
es poden escoltar des dels últims sons urbans a indie rock o electrònica.
Calle de San Vicente Ferrer, 23

TICKETS I PUNTS DE VENDA
ABONAMENT PRIMAVERA CLUB 2017: 25 €
Els abonaments donen accés a totes les actuacions programades durant el festival. Aquest accés està subjecte a les limitacions d’aforament de cadascuna de les sales.

ENTRADA DE DIA PRIMAVERA CLUB 2017: 15 €
Les entrades de dia donen accés a totes les actuaciones programades a la jornada per a la qual s’hagin adquirit. Aquest accés està subjecte a les limitacions d’aforament de cadascuna de les sales.

PROGRAMACIÓ GRATUÏTA
Els concerts programats al Centre Cultural Albareda el dissabte 21 i diumenge 22 d’octubre son gratuïts i
d’accés lliure fins a completar aforament.

ORGANITZACIÓ I COL·LABOADORS

ORGANITZA
Primavera Sound

PARTNER ESTRATÈGIC
SEAT

MITJANS COL·LABORADORS
Rockdelux
VICE
La Vanguardia
iCat.cat
Time Out
BTV
JENESAISPOP
Indiespot

CONTACTE
PRIMAVERA SOUND
C/ Àlaba 140 2o 4a 08018 Barcelona
tel: +34 933 010 090
fax: +34 933 010 685
prensa@primaverasound.com
www.primaveraclub.com

ANNEX: BIOGRAFIES D’ARTISTES
ALOHA BENNETS (ES)
Ironia garatgera
Sorgits de la perifèria barcelonina, Olga, Mireia, Winston i Cris van decidir formar Aloha Bennets durant un
concert de Manel, però hi tenen a veure ben poc o res. Aloha Bennets voregen el costat salvatge i lúdic del
garatge punk, al qual aporten lluentor tropical a base de lletres desimboltes i autobiogràfiques que insisteixen en el triangle platja, nois i festa, molt sovint tot junt i regirat. Amb un primer EP autoeditat i un segon en
forma de casset, el quartet del Baix Llobregat duu a l’extrem la màxima DIY del gènere en supervisar tots els
aspectes de la seva música, de la composició al disseny passant per la mescla.
Mahalo (Mama Vynila Records, 2016)
AMBER COFFMAN (US)
La vida després de Dirty Projectors
Després d’enlluernar fins i tot a les germanes Knowles com una de les angelicals veus de Dirty Projectors,
Amber Coffman prova sort com a solista amb un àlbum de debut que va gravar amb l’assistència del qui era
la seva parella i lider d’aquell projecte, Dave Longstreth. Però en lloc de deixar-se endur pel ressentiment,
esquiva els tòpics del disc de ruptura i abraça la jovialitat del pop en un treball que, diu ella mateixa, parla
de l’aprendre a viure amb una mateixa. De tota manera no renuncia a la seva habitual agosarada excentricitat, deixant conviure sense friccions referències als girl groups, al soul i al R&B dels noranta amb el que va
créixer.
City of No Reply (Columbia, 2017)
BABA STILTZ (SE)
La ciència del ritme
Talent precoç i prolífic com pocs, l’exballarí de ballet Baba Stiltz té només 23 anys però ja fa més d’un lustre
que se’l considera com un dels actius més inquiets de l’escena electrònica sueca. Després d’un curt flirteig
amb el folk sota l’àlies The Bethlehem Beard Corporation, a principis d’aquesta dècada va començar a entregar produccions de skweee. Arribats al 2014, quan Studio Barnhus va editar el seu àlbum de debut, ja es
mostrava més proper al house experimental. Sempre difícil de catalogar, a l’exuberant música que ha escampat en un enfilall d’EPs i singles se l’ha vist picotejar entre el deep house, l’R&B, el techno i la música disco.
Can’t Help It (Studio Barnhus, 2017)
BLANCK MASS (UK)
Cançons d’amor per a l’apocalipsi
Mentre Fuck Buttons segueixen immersos a la producció del seu llargament esperat nou disc, una de les
seves meitats, Benjamin John Power, continua les seves exploracions a cavall entre l’agressivitat i la simfonia electrònica sota l’àlies Blanck Mass. Al mes de març va publicar el seu tercer àlbum, World Eater (2017),
que es nodreix del malestar pels recents esdeveniments globals per a lliurar, diu, les seves primeres cançons
d’amor. Sense renunciar a una certa vocació pop, aquí presenta una música brutal, dissonant i sempre eufòrica en el treball que és, amb probabilitat, el millor que ha fet fins a la data.
World Eater (Sacred Bones, 2017)
CAMILA FUCHS (MX/DE)
Al llindar del col·lapse
El que va començar com un projecte de portàtil de la mexicana establerta a Londres Camila de Laborde (veu
i teclats) ha acabat mutant, amb l’entrada del muniquès Daniel Hermann-Collini (sintetitzadors, percussió),
en un duet fascinat per les andròmines analògiques i modulars. Després d’uns anys d’inquieta exploració sònica, Camila Fuchs entreguen un àlbum de debut que recull les influències kraut i techno experimental d’ell i

les combina amb la veu d’ella, esotèrica i deliciosa; el resultat és una electrònica abstracta que funciona com
banda sonora oficiosa del Brexit, propera a l’exuberància de Björk i a unes rítmiques heretades del trip-hop.
Singing from Fixed Rung (Lumen Lake / Schamoni Musik / SVS Records, 2016)
CLAP! CLAP! FULL LIVE BAND (IT)
Laboratori de ritmes
Després d’uns inicis de carrera consagrats a l’exploració aventurera del jazz, l’italià Cristiano Crisci trasllada
des de fa un lustre aquella filosofia de treball a l’electrònica. En un terreny basat en estils com el house, el
footwork i l’UK bass, introdueix gravacions de camp i samples de procedència africana. El seu segon àlbum,
A Thousand Skies (2017), compta amb les col·laboracions sud-africanes del sempre excitant i inclassificable
John Wizards i del cantant folk Bongeziwe Mabandla. Una nova mostra de l’exuberant gust rítmic i perícia
com a productor que li van permetre participar en el recent disc de Pau Simon.
A Thousand Skies (Black Acre, 2017)
COCAINE PISS (BE)
El verrim i la fúria
La seva història és l’habitual del punk: quatre amics que es coneixen en un poble avorrit i decideixen passar
l’estona fent música junts. Cocaine Piss estan al capdavant de la incipient escena noise belga i semblen disposats a agafar el relleu dels seus veïns Hiatus, llegendària banda hardcore dissolta l’any 1996. La seva producció de peces en forma d’insolents exabruptes de no més de dos minuts va cridar l’atenció d’Steve Albini,
el qual va produir el seu àlbum de debut, The Dancer (2016). Una esmolada col·lecció de cançons en la qual
el fàstic, el tedi i la fúria conviuen amb un estrany sentit de l’humor.
Piñacolalove (Hypertension, 2017)
COR BLANC (ES)
Els nois de rosa
El jove segell barceloní Luup Records va ser responsable de dues de les sorpreses més celebrades de la
passada temporada, Museless i PAVVLA. Ara continua amb la seva tasca de descobrir algunes de les joies
del pop local amb el fitxatge de Cor Blanc, duo format per Mireia Bernat i Sergi Serra Mir que fan servir únicament guitarra, sintetitzador, caixa de ritmes i veu. Al mes de juny van publicar el seu primer single oficial,
Alice, synth-pop càndid i somiador que recorda a l’instant a Au Revoir Simone i al qual aviat seguiran noves
cançons. És només el començament d’un camí que s’intueix immaculat.
Alice (Luup Records, 2017)
DBFC (UK/FR)
Cultura de club
El mancunià David Shaw, conegut pel seu àlies Siskid i col·laboracions amb Vitalic o Blackstrobe, i Dombrance, productor de Bordeus habitual de l’escena electrònica francesa, es van conèixer fa un lustre a París i des
d’aleshores han bolcat el seu amor compartit pel French Touch i el so Madchester al projecte DBFC. Una
passió que parla clarament de la seva amplitud de mires i que beu de diferents influències com la psicodèlia,
el shoegaze, la música disco i el krautrock per crear un exuberant beuratge electrònic. Al mes de juny van
posar en circulació el seu àlbum de debut, Jenks (2017), aire fresc per la pista de ball.
Jenks (Different, 2017)
FANTASTIC MAN (AU)
Superheroi house
El productor de Melbourne Mic Newman, establert ara a Berlín, va començar l’àlies Fantastic Man gairebé de
broma per donar sortida als seus edits. No obstant això el projecte ha germinat, sense oblidar la seva desimboltura original, en quelcom més desenvolupat i consagrat a la reivindicació del llegat house. Ha entregat les

seves produccions a activistes reputats del gènere com Let’s Play House i Wolf Music, al mateix temps que
ha creat les plataformes Fine Choice i Superconscious, aquesta darrera al costat de Francis Inferno Orchestra. A les seves sessions pivota entre Chicago i Detroit amb fugides cap a musicalitats ètniques i còsmiques.
Galactic Ecstasy EP (Kitjen, 2016)
FAVX (ES)
Arqueòlegs dels noranta
Que la teva carta de presentació al món sigui una cançó com Born in the 90s diu molt del teu amor per
aquella dècada. Però el power trio FAVX no s’apropa a ella a través d’un pastitx nostàlgic. Tampoc cauen
en alguns vicis hipermasculinitzats d’un gènere com el heavy en les vigoroses acrobàcies instrumentals de
Daggerfeel. Al contrari, el grup madrileny sona honest en la seva estima envers alguns dels vessants més esquerps del rock. A finals d’any reuniran a Welfare EP els seus dos únics senzills i noves cançons de les quals
s’esperea que segueixin rastrejant entre l’emo, el post-hardcore i el grunge.
Flowers of the West / Daggerfeel (Autoeditado, 2017)
FLAT WORMS (US)
Un súper grup per l’escena punk LA
De la providencial escolta dels pioners post-punk Swell Maps sorgeixen Flat Worms, un trio de Los Angeles
format per membres de The Babies, Thee Oh Sees, Ty Segall i la banda de Kevin Morby. El seu primer EP,
Red Hot Sand (2016), reuneix tres esgarrapades elèctriques que van dels ritmes motorik de la peça titular a
Sovereignty, un assalt de punk primigeni resolt amb vigor en poc més d’un minut. En el seu àlbum de debut
al segell de culte Castle Face hi sobren credencials per esdevenir la nova sensació de l’escena underground
de Los Angeles.
Red Hot Sand (Volar Records, 2016)
GABRIEL GARZÓN-MONTANO (US)
Artesà funk
De pare colombià i mare francesa, el novaiorquès Gabriel Garzón-Montano exemplifica genuïnament la recent corrent negra i tropical que ha arribat al pop. Abans de publicar el seu àlbum de debut, Jardín (2017), ja
havia rebut el suport de tòtems musicals com Mayer Hawthorne, qui va fer de celestí entre el seu segell i ell,
de Drake que el va samplejar, i d’un Lenny Kravitz que se’l va endur de gira com a teloner. Sobre l’exuberant
tapís orgànic de la seva música, teixit per ell mateix, s’hi escolta la sofisticació neo soul combinada amb detalls d’electrònica i un exquisit sentit del groove funk.
Jardín (Stones Throw, 2017)
GANGES (ES)
Electrònica de seda
De l’estela de la recent onada de pop electrònic taciturn i intimista que ha recorregut en els últims anys les
illes britàniques en sorgeix GANGES, projecte madrileny que comparteixen Teresa Gutiérrez, Álvaro Berceruelo i Jorge Aylagas. A principis d’any publicaven el seu EP de debut, Lost Æsthetics, amb clars hits com la
dream pop Origami on la suggerent veu de Teresa hi destaca com a gran reclam. Recentment també s’han
atrevit amb l’espanyol en el single 400 millas norte, en el qual sense renunciar a les seves qualitats evocadores obren una nova via d’exploració envers un pop més radiofònic.
Lost Æsthetics (Autoeditado, 2017)
GIRL RAY (UK)
Enciclopèdia pop
Poppy Hankin, Iris McConnell i Sophie Moss es van conèixer al mateix col·legi del nord de Londres on hi van
estudiar Ray Davies (The Kinks) i Viv Albertine (The Slits) anys enrere. Les tres van connectar, sobre tot

perquè tenien ben poc en comú amb la resta de noies del la seva classe i pel seu amor compartit amb Pavement, Neutral Milk Hotel i Cate Le Bon. Després de publicar el seu primer single quan encara estaven fent
batxillerat, sense haver complert els 20 anys aquest estiu que Moshi Moshi ha portat a les botigues un àlbum
de debut que ha estat relacionat amb el moviment C86, però amb un sentit de l’ambició que les apropa a les
inquietuds orquestrals de Belle And Sebastian.
Earl Grey (Moshi Moshi Records, 2017)
GOLD CONNECTIONS (US)
Culte rock
Malgrat que va presentar el passat mes de març el seu EP de debut homònim, Will Marsh, la ment darrere de
Gold Connections, fa anys que treballa en aquestes cançons amb l’ajuda d’un il·lustre company d’universitat:
Will Toledo, ànima de Car Seat Headrest, que produeix el treball a més de fer-se càrrec de la percussió,
guitarra i baix. Els ecos d’aquesta banda són els que ressonen en un extended play que transmet la mateixa
angoixa postadolescent i suburbana per mitjà d’un slacker rock de guitarres polsegoses. Fat Possum promet
a finals d’any la seva estrena en format llarg, que l’hauria de situar a l’avançada de les noves generacions de
l’indie.
Gold Connections EP (Fat Possum, 2017)
HAPPY MEALS (UK)
Exploradors còsmics
Convertit ja en una de les sensacions més excitants de l’escena underground de Glasgow, el duo Happy
Meals factura un pop despreocupat que sorgeix de l’exuberant barreja de kosmische, acid house, tradició
francesa i disco. Són ingredients idonis per portar a terme concerts eufòrics amb un gran desplegament
d’andròmines analògiques, on tot sovint la banda se suma a la festa baixant a la pista a ballar amb el públic.
La seva última bogeria és Full Ashram Devotional Ceremony Volumes IV-VI, un àlbum de meditació i hipnosi
amb el qual inauguren So Low, el nou segell del duo electrònic Optimo.
Full Ashram Devotional Ceremony Volumes IV-VI (So Low, 2017)
INTANA (ES)
Bellesa crepuscular
Núria Moliner lidera aquesta banda barcelonina de recent formació que al maig va publicar el seu senzill de
debut, What If. La peça és una carta de presentació nocturna que atrapa gràcies a un dream pop que es
desvia cap a la tradició folk americana, remetent tant a Mazzy Star com a Chris Isaak. A la cara B del single
també hi apareix No Vull Saber, on el grup flirteja amb el català en una peça delicada d’atmosferes envoltants i formes minimalistes. El seu primer àlbum hauria de confirmar la sensació que estem davant d’una de
les realitats més rotundes de l’escena indie local.
What if (Satélite K, 2017)
JAKUZI (TU)
Synth-pop disconforme
Figures clau de la nova escena underground turca, Jakuzi neixen per dignificar i reivindicar la new wave. Des
del seu single de debut, Koca Bir Saçmalık, amb un baix que sembla prestat per Peter Hook, s’han volgut
allunyar dels seus orígens punk i garatge per abraçar qualsevol forma de pop. El seu amor pels vuitanta fins i
tot es trasllada als seus videoclips de nostàlgica estètica VHS. Tot i que el seu so és eminentment occidental
(de fet, el seu primer àlbum va ser editat internacionalment per City Slang), també s’hi poden albirar influències del llegat musical del seu país, així com el malestar per l’actual situació sociopolítica i per un terrorisme
que fins i tot ha arribat a les discoteques.
Fantezi Müzik (City Slang, 2017)

JORRA I GOMORRA (ES)
La tradició oral del pop illenc
Després de repartir maquetes gravades a seva habitació i en les quals s’ha encarregat de tots els aspectes
de la producció, el manacorí Jorra Santiago (foguejat durant l’últim lustre en puntals de l’escena indie mallorquina com Roig!, Saïm i Lost Fills a més d’actuar a la banda de suport de Miquel Serra) consolida el seu
projecte personal amb l’àlbum de debut de Jorra i Gomorra, Música Sèria (2017). El primer avançament del
disc, Windom Earle, hit d’aires poètics amb aquell humor i candidesa del tot balears, justifica una expectació
que el taxa com un dels grans valors del nou pop.
Música Sèria (Bubota Discos / The Indian Runners, 2017)
KEEMS (ES)
De 0 a 100 (i viceversa)
Després d’uns inicis dedicats a versionar grups de l’esfera indie rock britànica com The Libertines i Arctic
Monkeys, el quintet barceloní Keems va reunir la confiança i seguretat suficient per gravar material propi.
Un aprenentatge que va materialitzar-se l’any passat en el seu aclamat EP de debut Tartle, a cavall entre
l’slowcore més taciturn i la intensitat de l’emo. Al mes de setembre li donaran continuïtat amb el maxi The
Shape of Things to Come, del qual ja han compartit un tema titular d’una brillantor melòdica que confirma
sensacions.
The Shape of Things to Come EP (Binary Motions Records, 2017)
LOR (UK)
En òrbita
Acrònim de Lunar Orbit Rendezvous (en referència a una tècnica del programa espacial Apolo), LOR és el
nom de guerra del productor de Belfast Gregory Ferguson. Va tocar el sintetizador als dos últims discos de
la banda de sludge metal Slomatics, i de fa un parell de temporades ha posat potes enlaire l’escena house
europea gràcies a les seves produccions d’exuberància melòdica i profunditat emocional. En maxis com
Versions I, que el subsegell d’Hivern Discos NVH va posar en circulació a l’any 2016, s’hi intueix un potencial
majúscul amb imaginatives reinterpretacions de clàssics de Kraftwerk, Arthur Russell i Derrick Carter.
Lustral EP (L’Enfant Terrible, 2017)
LOW ISLAND (UK)
Feliç accident
El que al principi havia de ser la unió de dos habituals de l’escena de clubs de Leeds per compondre la banda sonora d’una obra teatral va esdevenir fortuïtament en una banda en si mateixa, gràcies a la inclusió d’un
vell amic baixista i un percussionista del conjunt jazz Snarky Puppy. Low Island prenen el seu nom d’una minúscula illa de la costa irlandesa a la que s’apropen a la recerca d’unes muses que els duen a una cruïlla entre
l’exuberància rítmica de Radiohead i el vitalista house de Caribou, tal com demostren talls com Disconnect.
El seu sofisticat segon EP, In this Room, aprofundeix en una indietrònica de vellut.
Low Island (Autoeditat, 2017)
MARINA HERLOP (ES)
88 tecles i una veu prometedora
Apadrinada per James Rhodes (qui l’any passat va estrenar el seu segell Instrumental Records amb Nanook,
l’àlbum de debut de la barcelonina) Marina Herlop ha despuntat en els últims mesos com un dels valors en
alça més excitants de l’escena local. Herlop uneix classicisme amb avantguarda en peces de piano i veu compostes durant un període de por i baixa autoestima. El resultat són unes composicions que fugen del formalisme per abraçar la improvisació i que sonen tan colpidorament belles com fràgils i afligides. Els seus íntims
directes han estat aplaudits per la seva emocionalitat hipnòtica.
Nanook (Instrumental Records, 2016)

MEDALLA (ES)
Fam de rock
El que en un principi s’intuïa com el relleu de la desapareguda promesa del garatge rock The Saurs ha acabat
convertint-se en un projecte d’entitat pròpia. Medalla, que a la seva formació actual compta amb Eric Sueiro
a més d’amb Benoît García, Marc López i Joan Morera, parteix d’aquell torrent enèrgic per oferir una excitant
barreja de kraut, pop i metal. Els seus dos avançaments fins a la data, Furor i Montaña Cruces, els situen com
la gran esperança del rock de guitarres barceloní: ho podran confirmar en un àlbum de debut produït per
Sergio Pérez (Svper) i editat per El Segell.
Montaña Cruces (El Segell, 2017)
MOOR MOTHER (US)
La veu experimental de la consciència negra
Cara habitual de l’escena musical i activista sociopolítica de Filadèlfia des de fa més d’una dècada, Camae
Ayewa aboca a Moor Mother tot allò que va aprendre en anteriors projectes com el duo punk The Mighty
Paradocs hi presenta un magma d’agitació sonora que posa el dit a la nafra de la segregació racial. A partir
d’intenses sessions d’improvisació al seu estudi casolà, l’artista va crear a cavall entre el noise i el jazz les
cançons dures del seu celebrat últim llarg, Fetish Bones (2016), on hi va fer ús d’un aclaparador desplegament analògic i gravacions de camp. Talls com l’eixordadora Deadbeat Protest semblen situar a l’oient enmig
d’una violenta revolta.
Fetish Bones (Don Giovanni, 2016)
PAULi. (UK)
Finor electrònica
Que el seu EP de debut, The Idea of Tomorrow (Autoeditat, 2016), tingui només uns mesos no vol dir que
PAULi. (àlies del londinenc Pauli Lovejoy) sigui un nouvingut. En el passat ha col·laborat com a director
musical i percussionista amb representants de la facció avançada de l’escena electrònica d’UK com Damon
Albarn, FKA Twigs, Sampha o Jamie xx; aquests encontres parlen per si mateixos de les seves inclinacions
sonores envers l’electrònica aventurera que no renuncia al pop. Ell mateix descriu la seva carta de presentació, cuidada al detall, com “un conte de fades afrofuturista i un viatge des de Kepler-452b fins a BedfordStuyvesant, NY” per a la qual compta amb visuals dirigides per Rohan Blair-Mangat i narració d’Idris Elba.
The Idea Of Tomorrow (Autoeditat, 2016)
OZEL AB (UK)
Beats en òrbita
Amb un peu a l’ambient immersiu, un altre al deep house i alguna incursió esmunyedissa al techno nocturn,
la posada de llarg del productor londinenc Luke Palmer aka Ozel AB és la banda sonora perfecta per a una
pista de ball a l’espai. Ara sota el paraigües del reputat segell alemany Wokshop, Ozel AB signa amb Workshop 24 la seva renovada carta de presentació, on recull un discurs que va des dels somnis de Tangerine
Dream a Orbit 416 i Sunfire al house d’alta volada de Sierra Echo i els baixos al galop de Daisy Bank, capaços
de posar de cap per avall la més gèlida de les estacions espacials.
Workshop 24 (Workshop, 2017)
THE PILOTWINGS (FR)
La nit és seva
Amics de la infància, Guillaume Lespinasse i Louis De La Gorce van començar a produir música junts a
l’institut. Anys després s’han convertit en agitadors de la nit lionesa sota l’àlies The Pilotwings, que han
agafat prestat d’un mític vídeojoc dels 90. El seu àlbum de debut, Les Portes du Brionnais, un dels secrets
millor guardats del nou house, els mostra revindicant des de la passió analògica l’exòtica, els sons balearic

i el downtempo. Com a rastrejadors entusiastes i amants dels sons clàssics que són, a les seves sessions hi
podem esperar sorpreses en forma de cosmic disco, industrial, jungle i italo.
Les Portes du Brionnais (Brothers From Different Mothers, 2017)
POOLSHAKE (ES)
A la vora del mar
Conegut fins fa pocs mesos com a Glasgow, el quartet murcià Poolshake va decidir canviar el seu àlies per
un que encaixés millor amb la seva estètica estiuenca. L’any passat van editar un EP de debut, Phantom,
que reuneix cinc cançons que els apropen a l’onada més surf i garatge del pop. El seu recent senzill, Golden
Smoothie, confirma la seva tendència cap a terrenys propers a la nova escola psicodèlica amb base a guitarres cristal·lines, teclats multicolors, melodies deformades i actitud relaxada. Amb una formació que voreja la
vintena, el seu futur pot ser tan brillant com el seu so.
Golden Smoothie (Son Buenos / Gran Sol, 2017)
RAKTA (BR)
Filles del foc
A RAKTA (que es tradueix del sànscrit a “vermell”) se les veu des de fa un lustre com la gran esperança del
post-punk brasiler, però sembla com si aquesta formació de Sao Paulo estés per damunt de gèneres. La seva
és una excitant i exigent barreja de sons agressius que beuen tant del noise com de la psicodèlia. L’any 2016
van sobreviure al comiat de la seva guitarrista editant el seu segon llarg, un expansiu III (2016) on van prescindir per complet de les sis cordes. Talls com Intençao, plantejats com un mantra, resumeixen el seu gust
per un so xamànic.
III (Iron Lung Records, 2016)
SEX SWING (UK)
El súper grup de l’underground britànic
Els membres del súper grup Sex Swing arriben des dels racons més recòndits de la música experimental, ja
que a les seves files hi figuren integrants d’agitadors com Earth, Dethscalator, Mugstar o Part Chimp, entre
d’altres. Així doncs, és d’esperar que d’aquesta unió en sorgeixi una música aguerrida en algun lloc entre el
drone metal, el krautrock i la psicodèlia. Els seus incendiaris i ensordidors directes van cridar l’atenció de The
Quietus, que va publicar el seu àlbum de debut homònim a través de la seva branca discogràfica, tQPC. Una
col·lecció de monolítiques produccions sobre els plaers prohibits de la nit londinenca.
Sex Swing (tQPC, 2016)
SMERZ (NO)
Basic bitch problems
Henriette i Catharina es van conèixer a un institut d’Oslo, però no va ser fins que no es van traslladar a Copenhague per estudiar música que la seva amistat es va tornar una entesa sonora. Aviat van deixar la universitat per dedicar-se a la seva passió a temps complet i no els ha anat malament, ja que aquest estiu s’ha
anunciat el seu fitxatge per XL Recordings; per aquest segell estan preparant un segon EP que fonamentarà
la seva particular visió del techno ambiental amb una aproximació moderna al R&B. Hits com Oh My My tenen aquell rotllo cool, minimalista i enganyosament desenganxat tan escandinau.
Oh My My (XL Recordings, 2017)
ST. WOODS (ES)
Perdut al bosc
Nacho va començar pujant a YouTube vídeos de les seves actuacions amb ukelele als llocs més insospitats,
des dels boscos del nord d’Espanya fins a la Plaça Roja de Moscú. Aviat va cridar l’atenció de Club Social,
llar d’El Último Vecino, M A J E S T A D i Veracruz, que va posar en circulació el passat juny el seu primer EP,

produït per Brian Hunt. Aquí estan reunides sis peces de folk sòbries i delicades, compostes algunes d’elles
precisament en aquells viatges. Partint de l’esquinçament del desamor, la del madrileny és una música que es
mira al mirall del primer Bon Iver, una de les seves principals influències manifestes.
Lessons EP (Club Social, 2017)
STARCRAWLER (US)
Shock i paüra
Els escassos quatre minuts de música que Starcrawler han presentat fins al moment són d’una gloriosa apreciació per les mutacions del rock dels setanta com el glam, el hair metal i el punk. Així ho exhibeixen al seu
insolent primer single, Ants, que Elton John va punxar al seu programa de ràdio a Beats 1. No obstant això
porten aquesta recreació a un altre nivell amb els seus celebrats directes, on l’it girl Arrow de Wilde, s’erigeix
amb només 18 anys com una magnètica frontwoman a base de teatralitats rock que inclouen camises de força, bates d’hospital i sang. Actualment es troben envoltats a la producció del seu primer àlbum amb l’ajuda
de Ryan Adams.
Ants (Rough Trade, 2017)
SUPERORGANISM (US / UK)
Connexió transoceànica
Tot el que envolta a Superorganism és expectació i misteri. Van aparèixer del no-res a principis d’any per sacsejar la blogosfera amb el festiu hit pop Something for your M.I.N.D., al qual es presentaven com un col·lectiu
format per Orono, una noia japonesa de 17 anys resident a Maine, i els seus set amics londinencs. La cançó
va desaparèixer poc després de la xarxa per problemes de drets, no sense abans seduir a un Frank Ocean
que la va punxar en el seu programa de ràdio. Als últims mesos ho han compensat amb dos despreocupats
avançaments més, que els confirmen com la sensació més boja i refrescant de la temporada.
Nobody Cares (CYH, 2017)
TONSTARTSSBANDHT (US)
Odissea psicodèlica
Els germans Edwin i Andy White porten mitja vida dedicant-se a l’ofici de la música i gairebé una dècada
a Tonstartssbandht (pronunciat “tahn-starts-bandit”), prolífic projecte de guitarra-bateria amb el qual han
editat 17 treballs. Prenent com a base un llenguatge lo-fi i la seva eterna obsessió amb The Beach Boys, el
duo d’Orlando ofereix un pop-rock psicodèlic al qual les etiquetes li queden petites. El seu últim treball fins a
la data, Sorcerer (2017), consolida el caràcter explorador i improvisador dels seus aclamats directes amb tres
expansives cançons d’onze minuts de durada mitja.
Sorcerer (Mexican Summer, 2017)
VULK (ES)
Ganivet entre les dents
Escoltar Vulk, caps visibles de la concorreguda i emergent escena rock de Bilbao, és com tornar d’una
bufetada al gris industrial del Regne Unit de finals dels setanta. El quartet toca amb desesperada urgència
i la seva és una música aguerrida que es nodreix del nervi i l’angoixa existencial del post-punk. Això queda
clar en un àlbum de debut que sorgeix de la sinergia entre dues sales basques (la donostiarra Dabadaba i la
bilbaïna Shake) i les cançons del qual han anat modelant en el terreny dels seus extàtics directes. Fidels a la
filosofia DIY del punk, i amb estudiants de Belles Arts entre els seus membres, el grup s’encarrega també del
seu art gràfic.
Beat Kamerlanden (Elsa Records, 2017)
YELLOW DAYS (UK)
Remolí d’emocions

Al seu EP de debut, publicat l’any 2016 quan amb prou feines comptava amb 17 anys, George van den Broek
pren l’enfocament d’una espècie de diari d’adolescència en el qual hi enregistra tot el tumult emocional lubricat pel neguit del seu primer amor. A partir de la seva obsessió per Ray Charles, a la seva música s’hi poden
escoltar ecos del passat soul i blues, però alhora el conjunt adquireix genuïnes qualitats atemporals gràcies
a un matalàs sintètic, a una veu treballada i unes guitarres lànguides. Cançons com Your Hand Holding Mine
són d’un esquinçament romàntic inusitat per la seva edat i parlen clarament del seu potencial com a cantautor sentimental.
Harmless Melodies EP (Good Years, 2016)

