
DOSSIER DE IMPRENSA



2

NOS PRIMAVERA SOUND 

CARTAZ 2018

BILHETES E PONTOS DE VENDA

CONTACTOS

BIOGRAFIAS



3

NOS PRIMAVERA SOUND

Durante os dezassete anos de existência em Barcelona, o festival Primavera Sound 
conseguiu impor-se como um dos melhores festivais da Europa. Essa reputação, tanto 
junto do público como dos profissionais, foi construída essencialmente pela qualidade dos 
sucessivos cartazes - uma eclética mas inteligente selecção de pop, rock e música de dança.

Em 2012, o Primavera Sound deu um grande salto no seu crescimento com a realização do 
Optimus Primavera Sound - NOS Primavera Sound desde 2014.

A escolha do Porto para segunda cidade do Primavera Sound não foi alheia à simetria 
ibérica que a cidade partilha com Barcelona. A edição portuguesa do Primavera Sound 
representou a passagem para outro patamar de reconhecimento com o NOS Primavera 
Sound a ser actualmente referenciado como uma paragem obrigatória no panorama dos 
melhores festivais europeus.

A cidade do Porto receberá, pelo sétimo ano consecutivo, a edição lusa. De 7 e 9 de Junho 
de 2018, o NOS Primavera Sound regressa ao Parque da Cidade: um dos principais atractivos 
do evento que voltará a assumir protagonismo nas preocupações estéticas e ambientais 
que caracterizam este festival.

O NOS Primavera Sound conta com uma ampla selecção de artistas internacionais, a par 
de uma significativa representação do panorama musical português. A linha artística segue 
as mesmas directrizes do evento musical barcelonês, que se distingue pela variedade de 
estilos e pela aposta em novas bandas, destacando tanto o panorama local como artistas 
internacionais com longas e respeitadas carreiras.

No âmbito nacional, o NOS Primavera Sound tem contribuído para o crescimento do Porto 
na sua vertente cultural enquanto cidade vanguardista e aberta a novas tendências e como 
destino turístico de excelência.
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NICK CAVE AND THE BAD SEEDS, LORDE E A$AP ROCKY ENCABEÇAM O CARTAZ DO 
NOS PRIMAVERA SOUND 2018

De 7 a 9 a de Junho o Parque da Cidade vai ainda receber artistas como The War On Drugs,
Arca, Father John Misty, Mogwai, Jamie XX, Fever Ray ou Tyler, The Creator.

Depois do Primavera Sound desvendar o seu cartaz para a edição deste ano, o NOS 
Primavera Sound apresenta a sua programação. A sétima edição do NOS Primavera Sound 
continuará a crescer de forma sustentável, depois de ter batido o seu record de assistência 
em 2017, com cerca de 90.000 pessoas.

A CONSAGRAÇÃO DE TRÊS GERAÇÕES

Os três grandes cabeças de cartaz do NOS Primavera Sound 2018 explicam, de forma 
contundente, a música contemporânea de hoje: ao lado do rock sem rede de segurança de 
Nick Cave and The Bad Seeds, que apresentam finalmente em palco o catártico Skeleton 
Tree já convertido num clássico, estará A$AP Rocky, o novo rei do hip hop a nível mundial 
(que apresentará o seu ansiado terceiro álbum) e a estrela em ascensão da música pop deste 
século, Lorde, aclamada pela crítica com o seu segundo disco, Melodrama. Classicismo, 
modernidade e futuro reunidos num mesmo cartaz.

UM CARTAZ NO PRESENTE

Aos cabeças de cartaz soma-se um conjunto de outros nomes, representantes do ADN do 
festival. Desde The War On Drugs, já convertidos numa das bandas rock imprescindíveis 
desta geração, até ao imparável Jamie XX na sua faceta de DJ, passando por artistas de 
peso como Father John Misty e Mogwai, o vanguardismo sonoro de Arca, o som arriscado 
de Fever Ray e Nils Frahm, clássicos do indie rock como Grizzly Bear, Ezra Furman e Wolf 
Parade, o fenómeno do R&B Rhye e Abra ou a sonoridade psicadélica e multicolor de 
Unknown Mortal Orchestra.
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ECLETISMO E ATREVIMENTO

Só um cartaz completo, diverso e arriscado consegue colocar lado a lado o metal sem 
clemência de Zeal & Ardor, o pop urbano de Mavi Phoenix e o punk sem concessões de 
Flat Worms, a paisagem sonora dos Public Service Broadcasting e o edonismo exarcebado 
de Gerd Janson, a experimentação electrónica de Four Tet (em formato live) e o cantautor 
obscuro Yellow Days.

Tal como o irmão de Barcelona, o NOS Primavera Sound não esquece o actual panorama 
musical e, além de A$AP Rocky, o festival conta com a actuação de duas das estrelas de 
maior projecção do género como são Vince Staples e Tyler, The Creator, ambos com novos 
e celebrados trabalhos para apresentar, e ainda distintas variantes do género como Kelela, 
a misturadora de estilos Thundercat ou as francesas de ascendência cubana Ibeyi.

NOS PRIMAVERA SOUND ESCREVE-SE NO FEMININO

Prontas a demonstrar por que o futuro da música passa pelo feminino, também as mulheres 
farão parte do motor do NOS Primavera Sound 2018. A nova líder Lorde, no topo do cartaz, 
estará bem rodeada por nomes com longas carreiras como Fever Ray e The Breeders, além 
de um rasto ensurdecedor de novas artistas que vão das já mencionadas Kelela e Ibeyi 
a Mavi Phoenix, Waxahatchee, Kelsey Lu, Superorganism, Jay Som, Vagabon, Alex Lahey, 
Belako e Mattiel, passando por Helena Hauff, Shanti Celeste, Or:La e Avalon Emerson no 
campo da electrónica.

A CELEBRAÇÃO DA PISTA DE DANÇA

É neste campo que o festival apresenta uma presença forte com os novos representantes 
do género como Jamie XX, Floating Points (em formato o Solo Live) e Four Tet (para 
apresentar ao vivo o seu novo álbum, New Energy) junto a propostas estimulantes como 
as de Talaboman (união de John Talabot e Axel Boman), Joe Goddard (a alma dos Hot 
Chip), Marcel Dettmann, Motor City Drum Ensemble, Denis Sulta, Levon Vincent, Mall Grab 
e Helena Hauff.
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AQUI NÃO HÁ LETRAS PEQUENAS

Ao lado do regresso de nomes conhecidos do festival, como Shellac, o NOS Primavera Sound 
mostra uma vez mais que continua a fazer as suas apostas naqueles que serão os cabeças 
de cartaz do futuro. Entre eles estão o pop viciante e fluorescente de Superorganism, as 
melodias nocturnas de Yellow Days, os explosivos Starcrawler e as guitarras refrescantes de 
Rolling Blackouts Coastal Fever, bem como Idles, Metá Metá e Belako e Oso Leone, dois dos 
grupos com maior projecção internacional da cena musical espanhola. Da cena portuguesa 
chegam Fogo Fogo, com a música de homenagem aos ritmos caboverdianos, o rock 
pulsante de Solar Corona, Luís Severo, que apresenta o aclamado último álbum, o Foreign 
Poetry, resultado da troca de ideais musicais de dois compositores e multinstrumentalistas, 
o power-trio Black Bombaim, o house, disco e outras misturas de Tiago, Caroline Lethô e DJ 
Lycox e ainda Moullinex, nome forte da electrónica portuguesa de regresso aos álbuns com 
uma mensagem de amor e afirmação política.
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CARTAZ 2018

ABRA
ALEX LAHEY
AMEN DUNES
ARCA
A$AP ROCKY
AVALON EMERSON
BELAKO
BLACK BOMBAIM
THE BREEDERS
CAROLINE LETHÔ
DENIS SULTA
DJ LYCOX
EZRA FURMAN
FATHER JOHN MISTY
FEVER RAY
FLAT WORMS
FLOATING POINTS (SOLO LIVE)
FOGO FOGO
FOREIGN POETRY
FOUR TET (LIVE)
GERD JANSON
GRIZZLY BEAR
HELENA HAUFF
IBEYI
IDLES
JAMIE XX
JAY SOM
JOE GODDARD
KELELA
KELSEY LU
LEVON VINCENT
LORDE
LUÍS SEVERO
MALL GRAB

MARCEL DETTMANN
MATTIEL
MAVI PHOENIX
METÁ METÁ
MOGWAI
MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE
MOULLINEX
NICK CAVE & THE BAD SEEDS
NILS FRAHM
OR:LA
OSO LEONE
PUBLIC SERVICE BROADCASTING
RHYE
ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
SHANTI CELESTE
SHELLAC 
SOLAR CORONA
STARCRAWLER
SUPERORGANISM
TALABOMAN
THE WAR ON DRUGS
THUNDERCAT
TIAGO
TYLER, THE CREATOR
UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
VAGABON
VINCE STAPLES
WAXAHATCHEE
WOLF PARADE
YELLOW DAYS
ZEAL & ARDOR
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BILHETES E PONTOS DE VENDA

Os passes gerais para o NOS Primavera Sound estão à venda por 125€ e podem ser 
adquiridos em bol.pt, Ticketea, portal NOS Primavera Sound e pontos de venda habituais 
(FNAC, CTT, El Corte Inglés, etc) ou através do travel package da Festicket que inclui, para 
além do passe geral, o alojamento durante os dias do festival.

Com o programa Viagens & Vantagens, a Via Verde oferece uma solução integrada para 
ir ao NOS Primavera Sound: o pack Via Verde festivais oferece, pelo preço do passe do 
festival, um desconto em portagem, vale de combustível e estacionamento gratuito junto 
ao recinto.

Também está disponível, nas lojas FNAC de Portugal e em fnac.pt, o Fã Pack FNAC 
NOS Primavera Sound voucher diário, por 55€. O voucher diário deverá ser trocado 
obrigatoriamente por uma entrada válida nas lojas FNAC ou no site oficial do NOS Primavera 
Sound até um mês após ser conhecida a programação por dias.
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CONTACTOS

Contacto - Inês Capelo

Dept. Imprensa Portugal
imprensa@nosprimaverasound.com

Dept. Imprensa Internacional
press@nosprimaverasound.com

PIC-NIC PRODUÇÕES, S.A.
PORTO
R. de Ceuta, Nº 118, Piso 3, Sala 20, 4050-190 Porto
T [+351] 222 082 624 | F [351] 222 082 619
info@nosprimaverasound.com
www.nosprimaverasound.com

PRIMAVERA SOUND S.L.
BARCELONA
C/ Ramon Turró, Nº 153, 08005 Barcelona
T [+34] 933 010 090 | F [+34] 933 010 685
info@primaverasound.com
www.primaverasound.es

O dossier de imprensa e o logótipo do NOS Primavera Sound 2018 estão disponíveis para 
download no menu de imprensa do site oficial do festival.

Agradecemos que em todas as referências ao festival se utilize o nome oficial: NOS Primavera 
Sound.
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BIOGRAFIAS

ABRA
A duquesa do dark wave
Quando Abra pergunta em Fruit “tell me what you did last night”, adoravas responder que 
a passaste atrás do volante a conduzir sem rumo, a ver a cidade passar tão suavemente 
como o som da sua voz. O R&B desta produtora de Atlanta desdobra-se em ondas de 
baixa intensidade, com camadas vocais inspiradas nos anos oitenta, um período que ela 
nunca conheceu, mas que usa para criar um grande espetáculo. As roupas da duquesa são 
feitas de gravações caseiras e reivindicações sobre género e raça que com fronteira com a 
confissão: se ela está nua, é apenas nas suas músicas.
Princess (Awful Records / True Panther Sounds, 2016)

ALEX LAHEY
Cada dia é um fim-de-semana
Ouve o álbum I Love You Like A Brother (2017) de Alex Lahey e tenta interromper antes 
dos dez temas terminarem. Spolier: não vais conseguir, pois vais ficar preso no jogo de 
guitarras, no baixo selvagem e o infinito pa rum pum pump da bateria. É pura diversão. Na 
música da artista australiana, que anteriormente passou por bandas como Animaux, podes 
encontrar uma atitude descontraída de Wayves, o eufórico coro de Parquet Courts e o je 
ne sais quoi dos primeiros trabalhos dos The Strokes. Guarda os óculos e aperta bem as 
sapatilhas, porque com Alex Lahey todos os dias são fim-de-semana.
I Love You Like A Brother (Dead Oceans, 2017)

AMEN DUNES
Explosão fractal
Aventura-te sozinho no deserto, bem abastecido de água e de preferência durante o pôr-do-
sol para evitar o sol vertical. Depois de um tempo a caminhar, será fácil encontrar um álbum 
de Amen Dunes, embora a lenda diga que são os discos das Amen Dunes que nos encontram. 
Não fiques assustado se, no início, o som for muito amargo: é normal. De qualquer maneira, 
procura uma sombra, fecha os olhos e aguarda. A pouco e pouco, as músicas entre o tremor 
acústico e o zumbido eléctrico de Through Donkey Jaw (2011), Love (2014) ou do recente 
Freedom formam figuras, algumas arenosas, outras a piscar, que, com o passar do tempo, 
se tornam mais nítidas e reais. Quando abrires os olhos, essas entonações não desaparecem 
mas tornam-se mais vivas num uma explosão fractal e literalmente alucinante.
Freedom (Sacred Bones Records, 2016)



11

ARCA
BDSMtrónica
Cinco exercícios de estilo para tentar explicar o que é Arca: 1) convencional-aborrecido: 
com o terceiro álbum, Arca dá o passo em frente para se afirmar como um dos produtores 
mais livres, interessantes e solicitados (por Björk, FKA Twigs, Kelela e Micachu) na actual 
música eletrónica. 2) Codificado-submisso: despindo a música tradicional da Venezuela, 
Alejandro Ghersi é mestre da música parafilia, sonhadora e nada convencional, e nós os seus 
escravos, sem palavra de segurança. 3) Promocionalmente-excessivo: de saia e chicote, 
Arca exala a sua pop estranha e sexual num chocante e sem precedentes espectáculo. Vais 
conseguir perder? 4) obcecado-e-arrebatador-em-série: tal como não há nenhuma imagem 
que tenhas visto antes na terceira temporada de Twin Peaks nenhum destes sons alguma 
vez foi ouvido até ouvires Arca. 5) pessimista-maximalista: se Arca convidar o público para 
um teste de diferentes exercícios de estilo é porque a sua música está muito à frente da 
língua; não há palavras que o descrevam.
Arca (XL, 2017)

A$AP ROCKY
Action hero
Quando chegamos ao fim de um album de A$AP Rocky conseguimos imaginá-lo a caminhar 
tranquilamente em direcção à câmera enquanto tudo atrás explode. Como nos melhores 
filmes de acção, a música é puro entretimento: a adrenalina dispara, planos espectaculares, 
momentos de tensão, ora em câmera lenta ora a alta velocidade, divagações sentimentais, 
momentos para reflexão… Um festim de ideias e descobertas musicais que apenas pertencem 
a um artista consciente que está no topo da cadeia da street cred. Este é apenas um retrato 
parcial de Rakim Mayers: o verdadeiro rapper. Realiza os seus próprios vídeos (e de todos 
que pertencem à família A$AP Mob); transforma cada um dos versos num ovo Fabergé da 
poesia urbana; produz com o pseudónimo Lord Flacko (ou variantes como Pretty Flacko) 
com o qual colabora com Rihanna, The Black Eyed Peas, Alicia Keys, Tyler The Creator e Lana 
del Rey; aposta num frenético staccato num tema e em provocadoras confissões de boudoir 
no seuinte. Não existem muitos artistas com poder para estes luxos. Porque é que ele pode? 
Porque pode. Porque ele é o homem.
At. Long. Last. A$AP (A$AP Worldwide, Polo Grounds, RCA, 2015)
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AVALON EMERSON 
Luz negra
Por um euro: coisas fluorescentes. Os túneis a piscar no metro. Os neons de um bar num 
bairro de Neukölln em Berlim. Os gifs usados no vídeo de Natural Impasse e a música de 
Avalon Emerson. As luzes desta DJ e programadora de software da Califórnia estão vincadas 
no corpo e no som de Berlim e começaram a brilhar com força com Whitie, em 2016. Depois 
da formalidade techno do EP, passou para a cor que ilumina as recentes produções como 
One More Fluorescent Rush. De ouvir as remixes impossíveis dos festivais underground em 
que colabora em SoMa passou para ser ela a decidiu se iria soar a The Knife ou a Sakamoto. 
Já quase se vêem os raios verdes, rosa e azul avistados no Parque da Cidade.
Whities 013 (Whities, 2017)

BELAKO
Vento na face
Nas suas músicas, Belako lutam contra os elementos. Este quarteto de Mungia (País 
Basco) abriu caminho com guitarras desde que em 2013 explodiu com a cena underground 
espanhola graças a Eurie, uma estreia esmagadora. Como uns Scott Pilgrim, destinados a 
devolver as guitarras à primeira linha de batalha, cada um dos seus álbuns é uma nova vitória 
para se celebrar. O terceiro, Render Me Numb, Trivial Violence, de lançamento iminente, 
sustenta o ataque internacional, ao mesmo tempo que se lança contra a violência explícita 
que assombra a actualidade. Na crista da onda renascentista post-punk, com passagens de 
new wave e coros neogrunge., se o rock tem futuro é graças a grupos como este.
Lungs (El Segell del Primavera)

BLACK BOMBAIM
Desafio ao poder
Black Bombaim roubaram o nome aos Mão Morta, o groove ao baixo dos Sleep, o fuzz da 
guitarra ao Hendrix e a bateria em modo locomotiva aos Earthless. Tal como os Sex Pistols, 
fizeram algo novo e único com o que recolheram. Não são uma carrinha punk, mas sim 
uma nave espacial stoner com apenas duas velocidades: a de órbita e a de escape, que nos 
impulsiona para o vácuo sideral onde um riff esticado à eternidade parece durar apenas o 
suficiente para induzir o transe. Black Bombaim são, simplesmente, um trio de poder que 
desafia o conceito de “poder”.
Far Out (Lovers And Lollypops, 2014)
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THE BREEDERS
Bochechas rosadas
Chegará o dia em que os nossos filhos, os nossos netos nos perguntarão como era a música 
indie e nós responderemos “Check check check waahhuuuUU AhhhUU AhhhUU bom didi 
bom bom rat ta ta tat rat ta ta tat boom boom”. Eles imediatamente irão perceber que era 
um jogo, uma música feliz, louca e divertida como um mergulho em bomba numa piscina. 
The Breeders eram o rosto feliz da alternativa pop rock dos anos 90. Eram? São! Kim Deal 
não está preparada para deixar para trás o entusiasmo daqueles fabulosos anos e dedicar-
se a cozinhar tartes de maçã.  Ela e o resto do grupo original, que causaram uma reviravolta 
com Last Slpash (a sua irmã Kelley Deal, Jim Macpherson e Josephine Wiggs) ainda têm o 
bichinho para produzir novos temas, tocá-los ao vivo e provar que o indie não é um paraíso 
perdido dos seus anos de juventude. É o Edén onde vão viver para sempre.
All Nerve (4AD, 2018)

CAROLINE LETHÔ
Promessa house no feminino
EBM, house profundo, techno indescritível, o álbum mais estranho, new wave, house obscuro... 
Caroline Lethô esmaga apenas material de alta qualidade e sonoridades impacientes. Do 
Algarve, a viver agora em Lisboa, Carolina Mimoso tornou-se uma das maiores promessas 
do país, com produções em editoras como AVNL ou Extended Records e String Theory, o 
seu programa de rádio mensal na Rádio Quântica.

DENIS SULTA
A Natureza invade-nos
0:01, cantar de um pássaro ou de um milhão deles. 0:014 ouvimos ao fundo um indecifrável 
uivo animal. 0:30 entram os cânticos de uma tribo amazónica. Mas o que é, Relaxation sounds 
from around the world? Espera até que a bomba entre no segundo 59 e os teclados ao minuto 
e meio e verás do que é capaz Hector Barbour quando se transforma em Denis Sulta. Utiliza 
imprudentemente qualquer sonoridade que lhe surja à sua frente conseguindo transforma o 
som de grilos num loop viciante em Nein Fortiate (2017). Four Tet nunca se cansa de tocar 
Dubelle Oh XX (JVIP) nas suas sessões e há que lutar para conseguir entrar na sua sala 
Cabaret Voltaire em Edimburgo… terá sido um trovão que fechou o tema aos seis minutos?
Our World (With a Boy On Its Shoulders) (Sulta Records, 2017)
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DJ LYCOX
Lição na pista de dança
Embora tenha visitado o mundo com suas sessões durante alguns anos, o álbum de estreia 
só apareceu em Novembro do ano passado pela Príncipe, a editora portuguesa que lidera 
a cena de beats e pós-kuduro que se enraizou no país. Lycox mostra todas as suas armas 
em “Sonhos & Pesadelos”: bombas de ritmo directas para a pista, mas também com 
experimentações de polirritmo não convencionais e abordagens mais relaxadas à música 
house e disco.
Sonhos & Pesadelos (Principe, 2016)

EZRA FURMAN
Não há como não o adorar
Como ele cresceu! Quando Ezra Furman surgiu ainda não era claro se estávamos a olhar 
para um animado frontman de banda de indie rock (para contexto: estilo Herman Dune ou 
das bandas pro-pop anti-folk) ou um temperamental cantor e compositor com alterações 
de pitch quando chega ao refrão (estilo Jonathan Richman, Gornon Gano e Darren Hayman, 
também para enquadramento). O tempo colocou-nos a todos no nosso lugar e ambos 
sabemos que Ezra é um dos mais empáticos, astutos e adoráveis performers da alternativa 
pop. A sua música tem o charme emotivo de um amigurumi e as suas letras mostram como 
sua voz é única. Graças a esta longa experiência, cada vez que estivermos num concerto ele 
vai parecer um gigante de (supostamente) pequenas músicas.
Transangelic Exodus (Bella Union, 2018)

FATHER JOHN MISTY
Perdoai Senhor os nossos pecados
Em nossa defesa, John Tillman, os nossos pecados são culpa tua. Fomos gananciosos 
quando nos agarrámos a Pure Comedy (2017), pois apenas dois álbuns de Father John MIsty 
não eram suficientes. Ficámos ciumentos quando dedicaste o disco anterior I Love You, 
Honeybear (2015) à tua esposa. Orgulho foi o nosso pecado quando olhámos ao espelho 
e fantasiamos sobre balançarmos em palco tal como tu. Preguiça quando cantámos Bored 
in the USA e, ao mesmo tempo, fúria quando não conseguíamos decidir se queríamos que 
fosses o baterista dos Fleet Foxes ou um performer tão magnífico que o palco parece 
demasiado pequeno para ti. Gula, quando te queríamos ver de novo. E a luxúria… espera lá, 
desde quando é a luxúria um pecado?
Pure Comedy (Bella Union / Sub Pop, 2017)
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FEVER RAY
A tensão conjuga-se no feminino
Bombas H caem sobre Wanna Sip. Os sintetizadores imitam o ruído de projécteis no início de 
Cry Cry Cry (primeiro tema de Fever Ray em 8 anos), mas não há maior arma de destruição 
que a voz de Karin Dreijer. A artista sueca já mastigou e cuspiu o veneno no último disco de 
The Knife, mas o exorcismo começa agora: em todos os cantos deste labirinto ouvimos um 
grito perturbado e perturbador; em cada canto um Minotauro para enfrentar e superar. Um 
manifesto político, feminista e sexual em que o pop anda de mão dada com a inquietação.
Plunge (Rabid Records, 2017)

FLAT WORMS
Mais guitarras, isto é a guerra!
Nem Washington, nem Pyongyang são um botão nuclear maior que Los Angeles e as 
pessoas escolhidas para pressioná-lo são os Flat Worms. A banda lançou o primeiro míssil 
atómico o ano passado e os ecos motoriks das suas válvulas punk ainda ardem: se o primeiro 
LP conseguiu causar caos em pouco menos de hora e meia, apenas precisam de subir o 
amplificador para activar a dinamite. Estes músicos lutaram nas fileiras de Thee Oh Sees, 
Ty Segall e com Kevin Morby e aprenderam algo essencial: no rock ’n’ roll não há rendição; 
nenhum prisioneiro é capturado.
Flat Worms (Castle Face Records, 2017)

FLOATING POINTS SOLO LIVE
O talentoso Mr. Rubik
Que Sam Shepherd és tu hoje? 1. O doutor em neurociência e epigenética (seja lá isso o que for). 
2. O capitão de Floating Points Ensemble, um génio que cruza as cordas orientais com a música 
electrónica sob o olhar voyeurista de circuitos sequenciais e um piano Rhodes. 3. O entusiasta 
do jazz livre que reuniu os impressionantes 11 minutos de Silhouettes (I, II & III). 4. O rapaz de 
Manchester que praticou piano até os dedos sangrarem, dominando os clássicos sabendo que 
um dia superaria todas as regras estabelecidas. 5. O DJ que, mais uma vez, não tem medo de 
tocar até eliminar as impressões digitais durante as maratonas de sessões. 6. Aquele que veio ao 
NOS Primavera Sound em 2016 e levou a desafiante música eletrónica a triunfar nesse ano. Não 
importa o Sam Shepherd que tenhas escolhido… parabéns. Não havia como perder. Escolheste 
Floating Points.
Elaenia (Luaka Bop, 2015)
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FOGO FOGO
Homenagem ao ritmo
Fogo Fogo é uma homenagem aos ritmos cabo-verdianos com os olhos postos na vastidão 
de quem fala português e, claro está, de quem dança ou se deixa atrair por movimento. 
Cinco músicos contribuem agora para fazer dela algo mais do que um espaço de partilha. 
João Gomes convidou o Francisco Rebelo, Márcio Silva e David Pessoa que, em conjunto 
com o Danilo Lopes dão voz aos temas interpretados. Todos eles vão escolhendo novas 
malhas para se tecer a noite de Fogo Fogo, e assim sendo, todas têm um lume diferente, 
mas nunca brando.
Fogo Fogo EP (2016)

FOREIGN POETRY
Colaboração no seu melhor
Os Foreign Poetry são Moritz Kerschbaumer (austríaco a viver em Londres há mais de 
uma década) e Danny Geffin (londrino a viver em Brighton). Ambos são compositores e 
multi-instrumentistas e conheceram-se quando partilharam o palco do Ritzy, em Brixton. 
O projecto nasceu a partir de uma primeira colaboração entre os dois músicos: um EP que 
nunca chegaria a ser editado. O disco de estreia dos Foreign Poetry contém meditações 
sobre práticas espirituais fora de moda, tensões de fervor político divisional, reflexões 
sobre o endoutrinamento da juventude ao deixar a adolescência, os efeitos da experiência 
tecnológica na condição humana e o medo de voar. No que diz respeito aos temas centrais 
do que significa estar vivo, o conteúdo do álbum é tão abstracto quanto específico.

FOUR TET LIVE
O paraíso era isto
Existem artistas com carreiras tão extensas que nem sabemos onde começar. É avassalador. 
O londrino Kieran Hebden cria música como Four Tet há quase vinte anos e carrega uma 
dúzia de álbuns bem como um catálogo de singles, mixes, colaborações e experiências de 
todos os tipos. Nos últimos anos é uma referência absoluta na música electrónica: cobiçado 
(colaborações com Burial e Thom Yorke), corajoso (produziu Omar Souleyman e trabalhou 
com o baterista de jazz Steve Reid) e sem limites (fez remixes com temas de Sia, Lana Del 
Rey e Black Sabbath). Agora decide produzir um disco com remixes dos próprios temas. 
Isto é New Energy, o seu mais recente trabalho, a melhor porta para entrarmos no universo 
de Four Tet. Elegante, exótico, experimental, ambient: nirvana.
New Energy (Text Records, 2017)
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GERD JANSON
Imbatível know-how
Quando o Gerd Janson se vira para o house, com inspiração na velha guarda, imaginamos o 
DJ com o um simples fato e de monóculo. Um festim de elegância. Quando decide desviar-
se para o techno, a nossa imagem de um dos responsáveis da editora Running Back muda: 
agora seria de calção e chinelos. Hedonismo ilimitado. A flexibilidade do DJ em saltar de um 
registo para outro, sem perder a identidade, é lendária há anos. Jason aprendeu mais nas 
horas passadas na cabine do que em qualquer outra experiência. Independentemente de onde 
actua acerta sempre. Eficácia alemã? Claro, mas também eclectismo e voluptuosidade alemã.
Fabric 89 (Fabric, 2016)

GRIZZLY BEAR
O covil
Sempre ouvimos dizer que o diabo se esconde nos detalhes, mas com Grizzly Bear 
aprendemos que também é o habitat de certas músicas, de certos artistas. Em Horn of 
Plenty (2004) Ed Droste criou uma gruta para viver, mas com o passar do tempo – e de 
músicos e de temas…- transformou-a numa mansão. Quartos com espelhos, intermináveis 
corredores e mosaicos que brilham. Nas paredes, ruínas pintadas que escondem muito mais 
do que aparentam a uma primeira vista ou a uma primeira audição. Os traços destes artistas 
de instrumentos sofisticados convidam-nos a ver e assinar uma, duas ou três hipotecas de 
tempo e a fazer da sua música a nossa residência permanente.
Painted Ruins (RCA, 2017)

HELENA HAUFF
Espelho interior
Quando Helena Hauff olha para a sua popularidade como produtora e DJ vê que cresceu 
exponencialmente desde o seu primeiro EP, Actio Reactio em 2013; que as suas míticas 
sessões Birds and Other Instruments no Golden Pude de Hamburgo se transformaram num 
know-how a transbordar em sábios conselhos (o techno não precisa de trivialidades, o EBM é 
compatível com a darwave, uma boa forma de clássico ácido aquece uma noite fria, o mínimo 
é o máximo, etc, etc…); e que o respeito, o estatuto, a adoração conquistados são totalmente 
justificados, pois trabalhou de disco para disco, de sessão para sessão e de beat para beat 
(não há um beat pequeno!). Assim, quando Helena levantar os olhos vê… que nós na pista de 
dança somos o seu reflexo puro.
Have You Been There, Have You Seen It EP (Ninja Tune, 2017)
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IBEYI
Artesãs de porcelana de exotismo
Gémeas Francesas-Cubanas que cantam em Espanhol, Francês e Yoruba num colchão jazz 
com molas afro-latinas e adornos electrónicos elegantes. Não há nada de que não gostemos 
nesta afirmação… e nada que Beyoncé, que as convidadou para Lemonade, não goste. O 
mesmo pode ser dito por todos que ouviram o seu álbum de estreia. No segundo disco, 
Ash, continuam firmemente ancoradas na vila do pop doce, na rua do requinte, na esquina 
da atenção ao detalhe. É mais ambicioso, menos conformista, mas mantém a emoção. Está 
na hora de criar uma Sociedade de Preservação de Músicas Ibeyi. Não há muitas propostas 
tão influenciadas pela graça da heterodoxia como elas são. Na verdade, não há nenhuma.   
Ash (XL Recordings, 2017)

IDLES
Canções sem filtro para a era do Instagram
Em tempos de apatia e distância emocional, o motorik de IDLES aposta a toda a força. 
Apatia, músicas sem coração e inércia? Fold. Entusiasmo, devoção e caos? All in. Desde 
o primeiro EP Welcome (2012) ao álbum de estreia Brutalism, o quinteto estabeleceu-se 
como uma forte marca da ironia inglesa e guitarras que rejeitam o rótulo de post-punk para 
se aventurarem no universo do grime e da revolução nocturna. Uma honestidade brutal 
para te rires na cara da adversidade.
Brutalism (Balley, 2017)

JAMIE XX
O resto é ruído
Passam dias, semanas, meses, anos e In Colour (Young Turks, 2015) torna-se cada vez 
maior. O que nasceu como o álbum de estreia de uma promissora e solitária carreira de 
Jamie Smith, máquina dos The XX, acabou por se tornar num disco que reúne a tradição da 
música de dança dos últimos 20 anos: do garage do Reino Unido ao ao trance, passando 
pelo dancehall e pelo pop. E com ele nasce um Jamie XX por inteiro: seja como produtor, 
como DJ - onde transpira amor pela música disco - ou como membro dos The XX, onde no 
último álbum teve um papel crucial. Passam dias, semanas, meses e anos e Jamie XX torna-
se cada vez mais insubstituível.
In Colour (Young Turks, 2015)
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JAY SOM
Um quarto mágico
Há um brilho inesperado, tão desconcertante quanto mágico, quando ouvimos as músicas 
de Everybody Works, projeto de estreia da jovem de vinte anos Melina Duterte como Jay 
Som. A sensação de estarmos diante de um disco feito à mão em pleno 2017. Duterte 
compôs, gravou e produziu tudo o que ouvimos, mas não é (apenas) um um álbum lo-fi de 
quarto. Talvez seja a influência de E•MO•TION de Carly Rae Jepsen ou talvez seja apenas o 
que o pop é hoje em dia, mas todos os temas de Everybody Works são uma deliciosa dança 
entre géneros: de Pixies a Julien Baker em modo R&B, de Yo La Tenho a Chromatics. O novo 
e velho, a emoção de sempre.
Everybody Works (Polyvinyl, 2017)

JOE GODDARD
Ele quer tudo
Joe Goddard quer tudo. Não satisfeito com a viagem pela pista de dança a bordo do navio 
Hot Chip com Alexis Taylor ou a explorar paisagens sonoras com o seu projeto em paralelo 
The 2 Bears, Joe Goddard também gosta de voar sozinho, seja com remixes de vários estilos 
(The Chemical Brothers, DJ Koze e Superorganism) ou com a sua carreira a solo. Eletric 
Lines (2017), a mais recente aventura, é uma requintada carta de amor para a música de 
dança que marcou a sua vida. Definição: existem hinos, slow burners, delicatessens house 
via Detroit e toneladas de arqueologia sonora (a amostra em Music Is The Answer é uma 
declaração de intenção, como I Don’t Wanna Lose Your Love by de The Emotions e We’re 
On Our Way Home de Brainstorm). Ele quer tudo e tem tudo.
Electric Lines (Domino, 2017)

KELELA
O triunfo da paciência
Nem sequer nos tempos do streaming, em que os lançamentos ão vários por dia e muitos 
deles orquestrados com mais marketing do que música, tem tudo que ser feito para ontem. 
Isto é algo que Kelela sabe muito bem: desde a sua estreia (com a benção de Solange) tem 
mantido o controlo da indústria, apesar de só ter lançado um EP e algumas faixas ao longo 
de quatro anos. Mas valeu a pena esperar: Take Me Apart é o novo sonho molhado do R&B, 
que favorece a combustão lenta à explosão, onde as camadas de detalhes electrónicos sob 
os vocais dos anos 90 são vencedoras instantâneas. Pop sem rótulos, tão livre que é de 
todo o lado sem ser de nenhum em particular.
Take Me Apart (Warp, 2017)
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KELSEY LU
A vida em staccato
Kelsey Lu foi descrita como “especial”, por jornalistas que a entrevistaram, por amigos, 
colegas e por por qualquer um com ouvidos que mergulhou na igreja aquosa do seu álbum 
de estreia. E Church é mesmo o nome pois foi, efectivamente, gravado numa… ao vivo! A 
sua rigorosa infância marcada pela educação religiosa levou-a a criar pequenos, estranhos 
e delicados mundos na sua imaginação onde a música foi um refúgio. Talvez o único que 
teve. Nos seus feitos, encontramos o impressionante e dissonante violoncelo no novo disco 
de Kelela, o palco para o qual foi convidada por Blood Orange e que partilhou com Solange 
e os ecos da natureza de onde fugiu quando era demasiado pequena e onde, ironicamente, 
se tornou um ser sobrenatural. Definitivamente especial. Staccata. Staccatissima.
Church (True Panther, 2016)

LEVON VINCENT
“Guerra e Paz”, versão eletrónica
Não estamos “aqui” pelo dinheiro ou, pelo menos, não deveríamos estar. Send o “aqui”, 
como dizem alguns, o negócio por vezes lucrativo que é a música electrónica, Levon 
Vincent é uma ave rara que defende que os remixes devem ser feitos apenas para amigos 
e voa na já conhecida bandeira do anti-capitalismo. Pratica o que prega e por isso dedica 
o segundo LP For Paris às vítimas de terrorismo e disponibiliza-o para download gratuito. 
Entre nuvens de sintetizadores, caixas de ritmos e uma produção que está cada vez mais 
distante da sua frieza original, com o tema If We Choose Peace, a ética na música eletrónica 
parece possível.
For Paris (Novel Sound, 2017)
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LORDE
Uma nova esperança
Frases e imagens de Melodrama, o disco pop de 2017, que confirmam que é um conto 
de gerações que será referenciado por muitos anos. 1) Fogo de artifício: “Every night, I 
live and die / Feel the party to my bones”; 2) A verdade atrás do espelho:  “These are the 
games of the weekend / We pretend that we just don’t care / But we care”; 3) Distância 
emocional numa relação: “I do my makeup in somebody else’s car / We order different 
drinks at the same bars”; 4) Desilusão e despedida: “Now I’ll fake it every single day ‘til I 
don’t need fantasy, ‘til I feel you leave”; 5) A verdade crua: “All the glamour and the trauma 
and the fuckin’ / Melodrama”. Lorde é a estrela pop que o novo século precisa: transparente, 
familiar, excessiva e humana. Aqui não há interpretações e é isso que Melodrama é:um álbum 
sobre o quão incrivelmente difícil é lidar com a fama e a desilusão amorosa aos 20 anos, 
quando tudo ainda é novo e não há espaço para cinismo. Lorde faz os seus companheiros 
de geração sentirem-se seguros, confortados e abraçados; e faz aqueles que não são da 
sua geração abrirem os olhos face à honestidade, integridade e convicção. Por tudo isto, 
e especialmente por aquilo que irá fazer no futuro, Lorde não é só importante: é essencial.
Melodrama (Universal, 2017)

LUÍS SEVERO
De promessa a certeza
Luís Severo, jovem cantor e compositor português, editou em 2015 o álbum Cara d’Anjo, 
trabalho aclamado pela crítica especializada e pelo grande público. Escreve canções de 
amor que ficam no ouvido, com uma lírica marcada por metáforas luminosas e histórias 
do quotidiano, identificáveis para qualquer um. A sua identidade única no panorama da 
nova música portuguesa não deixa indiferente os que assistiram às suas performances. 
Luís Severo foi também produtor de artistas como Filipe Sambado e Éme e compositor em 
temas de Cristina Branco.
Luís Severo (Cuca Monga, 2017)
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MALL GRAB
O dress code para a nova e divertida música electrónica 
Objectivo principal para 2018: organizar uma festa tão fixe que o que vamos ouvir é a música 
de influência house de Mall Grab. Produções mais eficazes que a maquilhagem usada para 
ajudar os convidados a parecem e a sentirem-se melhor. A Pool Party Music que o produtor 
australiano organiza em Londres sugere roupa leve, toque etéreo e sapatos vistosos, mas 
confortáveis, com uma boa sola para dançar. Neste movimento e com a atitude divertida 
que as misturas provocam, é impossível que a fotografia (ou a celebração) corra mal.  
Pool Party Music (Hot Haus Recs, 2017)

MARCEL DETTMANN
Techno escuro quase preto
Se houvesse um vértice humano que completasse o triângulo da música electrónica formado 
pela Meca de Berghain e o crate digging em Hard Wax, seria Marcel Dettmann. O seu som, 
originalmente influenciado por Chicago e Detroit, vai cada vez mais fundo e alcança as 
profundezas da electrónica dervixe. Tão generoso nas remixes (a delicadeza com que tratou 
Seven de Fever Ray), como implacável atrás dos pratos. Nas suas sessões só sabes quando 
vais entrar, nunca sabes quando vais sair.
DJ-Kicks (Studio !K7, 2016)

MATTIEL
Fusível acesso
Na foto oficial, Mattiel parece um trap singer na ameaça de ser um sucesso em todo o 
mundo. Noutras fotos, a artista de Georgia está em pé no selim de um cavalo como se 
estivesse a liderar uma revolução riot grrrl de um alternativo country. Já na seguinte, esta 
designer e ilustradora evolui para uma resposta feminina à imagem do moderno macho 
rock. A Burger Records ainda não consegue acreditar na sorte que tem por ter uma versão 
beta de uma rockstar como ela. As lojas que baixem as persianas, ela vem aí!
Mattiel (Burger Records, 2017)
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MAVI PHOENIX
Safari urbano
Não devemos julgar um livro pela capa, nem um artista pelo seu hit…não importa o sucesso 
que esse hit teve. Que Aventura foi uma das músicas virais de 2017 estamos todos de 
concordo; mas descobrir o resto dos temas desta artista austríaca de ascendência síria 
é como embarcar num safari no universo da música urbana contemporânea. Toque de 
M.I.A., da imprudência de MØ e algumas armadilhas autotune à la PARTYNEXTDOOR tudo 
para convencer os millenials a entrarem a bordo. Se não gostas, tal como Mavi Phoenix 
abertamente canta em Aventura, podes “shove it up your anus”. Jeez.
Young Prophet (LLT Records, 2017)

METÁ METÁ
Batidas brasileiras, nova saga
O Brazil nunca pára. Quando parece que choro, bossa, samba, MPB, tropicalismo ou a 
batucada estão prestes a tornar-se palavras (que apenas especialistas em música do Rio 
de Janeiro conhecem) Metá Metá (em Yoruba, “Três em um”) aparecem e misturam todos 
estes elementos. Adicionam também pitadas de punk e traços de jazz livre e de música 
africana (Tony Allen, lenda de afrobeat, colaborou com eles). O trio de São Paulo, que se 
torna um sexteto no palco, é uma homenagem ao groove polirrítmico (embora também 
saibam tirar o pé do acelerador da percussão e introduzir sonoridades mais calmas) e a 
rejeição ao convencional. Na Bahia, é proibido proibir.
MM3 (Metá Metá, 2016)

MOGWAI
A mega serpente chama sempre duas vezes
Vamos sempre esperar por eles …. E pedir o inesperado. Desde a última visita ao Porto, 
há quatro anos, que aguardamos ansiosamente o regresso de Mogwai e a impaciência 
só aumentou ainda mais quando lançaram Every Country’s Sun. Já há algum tempo que 
estes escoceses têm o prazer de organizar boas festas no escuro do nosso festival, agora 
esperamos por ouvir estes novos 11 temas que vão para além do rock: músicas que inspiram 
as paisagens e expiram as épicas bandas sonoras escritas por estes falsos brutos. Temos 
andado a contar os anos para o seu regresso, agora contamos os dias.
Every Country’s Sun (Rock Action / Temporary Residence, 2017)
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MOTOR CITY DRUM ENSEMBLE
Grande cilindrada
Qualquer aspirante a gourmet da música pop sabe que falar de Motor City é falar de Detroit (o 
principal responsável da indústria automóvel norte-americana, mas também de Motown, de 
p-funk, de techno-house…). Daniel Plessow, que não é propriamente um aspirante, guarda na 
memória essas músicas que ouvia todas manhãs quando era criança, e foi quando percebeu 
que a cidade onde ele morava, Estugarda, poderia ser considerada Detroit da Alemanha 
(é a sede da Mercedes e da Porsche) que o nome do seu projecto surgiu naturalmente: 
Motor City Drum Ensemble. A partir dai, a sua carreira passou de 0 a 100 em cinco míticos 
lançamentos, Raw Cuts de 2008. Desde então a sua habilidade, agilidade e energia para a 
música house tornaram-se uma lenda. Plessow vai a toda a velocidade.
Selectors 001 (Dekmantel, 2016)

MOULLINEX
A celebração da pista de dança
Moullinex é o alter ego do produtor, dj e multi-instrumentista português Luís Clara Gomes.  Com 
inúmeros sucessos underground como Take My Pain Away e Maniac, remixes de actuações 
de Røyksopp, Cut Copy e Two Door Cinema Club, tornou-se um artista impulsionador da 
música disco. Ao lado de Xinobi, em 2012, fundou a editora Discotexas. Depois de dois álbuns 
aclamados pela indústria musical (Flora em 2012 e Elsewhere em 2015), Moullinex apresenta 
Hypersex (2017). O terceiro projecto de estúdio representa uma celebração colectiva da 
cultura da música sobre o amor: não importa de onde és, quem és ou quem escolheste amar.  
Hypersex (Discotexas, 2017)
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NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
Contemplar o abismo
Como clássico artista moderno que é, Nick Cave desenvolveu diferentes personalidades 
ao longo de quarenta anos de carreira: a de punk selvagem, o crooner noturno de alma 
negra, o poeta romântico do virar do século, o impetuoso pregador… Um glorioso guarda-
fatos de fantasias que, quando alinhadas, transmitem a verdade suprema: o australiano é a 
maior estrela rock. No entanto, no seu mais recente disco Skeleton Tree todas as máscaras 
caiem. Adeus personalidades, olá pessoa. Até logo representação, bem-vinda confissão. 
Um trabalho de luto, de dolorosa verdade em que Nick Cave abandona a vida de artista e 
torna-se o artista da vida. Demorou mais de um ano para que tivesse a coragem de levar 
este repertório aos palcos. Não é surpreendente: interpretar estas músicas é um desafio 
artístico e emocional que certamente levará o artista e o público à exaustão.
Skeleton Tree (Bad Seed, Ltd, 2016)

NILS FRAHM
Teias de aranha
Mais do que actuações, os concertos de Nils Frahm são bolhas espaço-temporais. Não 
existem requisitos de entrada e não tens que ser membro, mas não há muitos que queiram 
sair desta teia de aranha de pianos, teclados e sintetizadores tecidos por este compositor 
e produtor alemão. Uma vez dentro, Frahm decide para que dimensão nos transportará: 
pode optar por uma vertente de improvisação e ruído emocional pela aproximação ao 
ambiente…. Ou fazer-nos dançar. Desta vez, iremos dançar.
Solo Remains (Erased Tapes, 2016)
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OR:LA
Música electrónica na primeira pessoa
São como romances escritos na primeira pessoa. Ouvir sessões de Or:La é como ler uma 
narrativa fascinante em três actos: uma apresentação de dub misterioso, uma trama de 
garage com incursões quase funk e um resultado de dubstep que faz fronteira com o delírio 
catártico. Além disso, de certa forma, são a história pessoal desse DJ, produtor e co-fundador 
da editora Deep Sea Frequency. Na música que fazem é possível sentir a sua experiência 
como uma escavadora (tem vindo a coleccionar álbuns de electrónica antigos há anos), a 
sua aversão em seguir atalhos até a fama (nunca age para agradar uma multidão) e, em 
particular, é possível sentir a sua natureza itinerante: as famosas famosas sessões Meine 
Nacht nunca tiveram sede fixa e ela teve de se dividir entre Derry, onde nasceu e Liverpool, 
onde mora.
Farewell 24 EP (Hotflush Recordings, 2017)

OSO LEONE
Arquitectura de cristal
Existe música que é naturalmente bonita e outra que é artificialmente bela. A primeira 
raramente precisa de maquilhagem para enaltecer a sua beleza, a segunda também brilha, 
mas precisa de um pouco de pós-produção. Mas existe ainda uma terceira e rara categoria à 
qual pertencem os Oso Leone: a beleza da sua música não é apenas intrínseca, mas também 
sabem embelezá-la com toques de mestre. A fama universal da banda de Maiorca já era um 
dado adquirido em Mokragora (2013), uma fantasia electrofolk que chamou a atenção de 
metade do planeta. Gallery Love, terceiro disco, é como um mapa de uma imaginária cidade 
de cristal. Tilintar, transparências, brilhos, reflexos… beleza ao mesmo tempo frágil e sólida. 
Esplendor natural e artificial.
Gallery Love (El Segell, 2018)
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PUBLIC SERVICE BROADCASTING
A vingança dos nerds
“Os nerds não dançam”. Do que é que estás a falar? Esta afirmação é errada a dois níveis. Um: 
só porque estás bem arranjado, usas óculos e apertas todos os botões da camisa, és um nerd. 
Dois: se és um nerd tens vergonha ou recusas a dançar. Public Service Broadcasting são a 
prova contrária desse estereótipo. O pop matemático destes londrinos é nerdy e hedonista. 
Kraut Muzak pode ser usado com facilidade para animar experiências em laboratório, como 
para desencadear uma louca noite de sexta-feira, só depende do volume em que a tocam. 
No dia em que os da música publicitária os descobrirem, ficarão loucos.
Every Valley (PIAS Recordings, 2017)

RHYE
O calor a preto e branco
A estratégia é ambígua: sugestionar em vez de revelar. Desde o início que a banda natural 
de Los Angeles provoca confusão e surgiram especulações sobre quem era dono da voz 
andrógina nas insinuações de boudoir do mais recente single Taste. Como é que ainda 
estamos à espera deles com uma porta entreaberta com pouca iluminação, quando as nossas 
noites continuam a sentir falta do som do sedutor R&B de Woman (2013)? O que tem Rhye 
nas suas mãos (e nos lençóis) é o cheiro de uma elegante paixão e do seu final feliz.
Blood (Caroline / Loma Vista, 2018)

ROLLING BLACKOUTS COASTAL FEVER
Fresco arranhar acústico
Rolling Blackouts CF, como por vezes se intitulam, semelhante a uma equipa de futebol, 
fizeram o teste “Descobre a que lendária banda de guitarras pertencerias” e o primeiro 
resultado foi The Go-Betweens. Repetiram e já foi The Bats. E à terceira, The Chills. Nunca 
iriam ser The Feelies, mesmo que rebentassem 6, 12 ou até 18 cordas com o mesmo prazer 
e hábil mão direita. De qualquer forma, o quinteto de Melbourne foi feliz com os outros 
resultados. Jangle, kiwi, indie… sentem-se representados por todas estas tradições pop. 
Embora, na verdade, seja puro pop. Porque Rolling Blackouts Coastal Fever relembram-nos 
que se chama pop já que “música que te faz caminhar pela vida com um sorriso no rosto e 
te faz pensar que tudo vai ficar bem” é demasiado longo.
The French Press (Sub Pop, 2017)
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SHANTI CELESTE
Suaves benções house
Do Chile até ao Reino Unido, dos delírios renegados da selva do Lake District às catedrais 
de música electrónica em Berlim, Shanti Celeste reconhece-se como uma mente inquieta. 
As suas melodias poéticas são a estabilidade numa produção mutante que se move entre 
as vozes house no seu álbum de estreia Days Like This (2014) e os ritmos fraturados na 
órbita techno de Make Time (2017). O alinhamento deste camaleão artístico, que também 
tem um programa na rádio NTS e é fundadora da editora Peach Discs, mantém a mesma 
visão panorâmica que a guia por todas as suas produções.
Make Time (Idle Hands, 2017)

SHELLAC
Um canário na mina 
O dia em que Shellac não actuarem no NOS Primavera Sound significará que o festival 
mudou. Vale a pena referir que Steve Albini, Todd Trainer e Bob Weston nunca actuam em 
festivais com excepção do Primavera. Por isso, cada vez que surgem nos nossos palcos, o 
que acontece é mais do que uma destituição de toda a retórica supérflua do rock de guitarra, 
baixo e bateria, é agora uma tradicional cerimónia em que o adorado trio de Chicago fala 
por nós quando defende que a sua música - que toda a música - é pura essência. Shellac 
são o nosso folclore. Shellac representam-nos.
Dude Incredible (Touch & Go Records, 2014)

SOLAR CORONA
Sabor cósmico
Solar Corona é uma banda de rock efervescente como um motor na psíquica de quem os 
ouve. Formandos em 2012 e reagrupados em 2016, o trio composto por Rodrigo Carvalho 
(a mente responsável por esta aventura), José Roberto Gomes e Peter Carvalho está 
focado em abrir as consciências do público e levá-lo numa odisseia desenfreada através 
de paisagens distorcidas e batidas constantes. A comparação é muitas vezes usada para 
descrever a sua música, assim sugerimos que imaginem Hawkwind se Lemmy nunca tivesse 
sido expulso.
Outerspace EP (2014)
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STARCRAWLER
Prontos?
Se Starcrawler fossem apenas um espectáculo, seriam um dos concertos que mais dariam 
que falar num festival. Se fossem apenas uma reencarnação do rock dos anos setenta num 
glamoroso fato com explosivos punk, seriam a revelação do ano. Esta banda é, na verdade, 
ambas as coisas em simultâneo. Impulsionados pela sinistra e magnética Arrow de Wilde e 
pela contribuição de Ryan Adams (com quem gravaram o seu álbum de estreia), Starcrawler 
é poder e caos, forma e conteúdo, sexo e amor. Se Elton John, um dos primeiros a ouvir o 
seu disco, os visse agora em palco, os seus exclusivos e coloridos óculos iriam explodir.
I Love LA (Rough Trade, 2018)

SUPERORGANISM
Centro de diversões pop
São como um saco de doces e gomas: doces, coloridas, artificiais e claro, infantis. Para trás 
ficam os dias em que Frank Ocean interpretou o êxito pastilha-elástica Something For Your 
M.I.N.D e os rumores de que eram um projecto fantasma de Damon Albarn. Da noite para o 
dia, Superorganism deixaram de ser um enigma desconcertante para se tornarem um dos 
melhores espectáculos ao vivo do ano. Em palco, esta multinacional de sete peças liderada 
por uma jovem Japonesa de 17 anos (que ainda parece ter metade da idade) são puros 
confetis audiovisuais na era do meme.
Nobody Cares (CYH, 2017)

TALABOMAN
2 + 2 = 5
Às vezes, as somas multiplicam-se. E, no caso do produtor espanhol John Talabot e do 
sueco Axel Boman, o resultado é exponencial. Depois de se encontrarem por acaso num 
after do Sónar, Talabot convida Boman para participar nem DJ Kicks e assim nasceram 
Talaboman e Sideral, o primeiro tema em conjunto. Isto ter acontecido em 2014 e o primeiro 
álbum só chegar em 2017 não se entendia… até o ouvirmos. The Night Land é perfeito como 
a electrónica de Talaboman é nocturna e quase caótica. Esta é a união de duas pessoas que 
quando se juntam criam algo diferente. Um tributo às Baleares, uma referência a Kraftwerk, 
uma viagem astral pelos sonhos. Para dançar mas também para nos deixarmos ir. Para 
reviver e chegar ao céu.
The Night Land (R&S)
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THUNDERCAT
A incrível vida de um felino como baixista
Tem nome de super-herói e, à sua maneira, até o é. Stephen Bruner é uma criança prodígio 
do baixo que se destaca no centro das suas heróicas aventuras musicais, onde qualquer 
outro falharia. A inércia leva-nos a pensar nele como um virtuoso nascido do jazz, mas todo 
esse conjunto de estilos não é suficiente para ele. O groove detectado é real, discos de jazz 
(Stanley Clarke e Kamasi Washington), mas também de trash metal (Suicidal Tendencies), do 
hip-hop (Kendrick Lamar), do funk (Childish Gambino), neo soul (Erykah Badu) e de álbuns 
eletrónicos (Flying Lotus é um aliado regular). Último projeto Drunk é um extravagante pop 
negro em que todos os estilos parecem um. O seu próprio.
Drunk (Brainfeeder-PIAS, 2017)

TIAGO
DJ residente da noite portuguesa
Se já saiste à noite em Lisboa a probabilidade de alguma vez teres acabado no Lux é grande 
ou não fosse esse espaço toda uma instituição da noite portuguesa. Tiago é há mais de 
uma década residente, com sessões que se alimentam principalmente de house, disco e 
acid, função que combina com uma agenda internacional crescente e a direcção da editora 
Interzona 13. Uma DJ todo o terreno que chegou aos pratos depois de tocar em bandas 
portuguesas bem conhecidas como Gala Drop, Loosers ou Pop Dell’Arte.

TYLER, THE CREATOR
O caníbal
A relva ainda não voltou a crescer no palco onde Odd Future tocou. Entre o selvagem 
gang há uma voz que se destaca de tudo o resto: Tyler, The Creator, foi o mais ameaçador, 
mais magnético e o mais promissor do colectivo OFWGKTA. Sete anos depois, este artista 
promissor, contagiante e perigoso é a realidade. Tyler Gregory Okonma ladra e morde como 
nunca outro MC e só estamos só a compará-lo a outros do gang de Odd Future. No tempo 
em que a hiper-conexão acaba por nos coordenar na não-comunicação, fúria, angústia, 
indignação, a verdade será Tyler, The Creator ou não será.
Flower Boy (Columbia, 2017)
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UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
O jardim das delícias da Terra
Um teste à precisão auditiva: descobrir e identificar todo os estilos abrangidos nos temas 
de Unknown Mortal Orchestra. Vais detectar vestígios dos anos sessenta, elementos soul, 
traços de indie, rastos de funk, reflexos de pop electrónico… Reduzir todas estas sonoridades 
a apenas um só estilo (psicadélico, neopsicadélico ou algo do género) é inútil e descobrimos 
isso logo no single de estreia Ffunny Ffrends. Desde então, percebemos que cada êxito (e 
existem toneladas: From The Sun, Can’t Stop Checking My Phone, Shakedown Street…) é 
como um quadro de Bosco formatado à música pop. Múltiplas referências que caminham 
na mesma direcção: para a felicidade de um pop cintilante.
First World Problems (Jagjaguwar, 20016)

VAGABON
Quiet-LOUD-quiet
Um minuto de silêncio para o cinismo aplicado ao o rock alternativo. Com Vagabon, história 
e clichés são os mesmos como é habitual, é verdade, mas desta vez está focada como 
nunca. Lætitia Tamko uma adolescente de Camerron que se mudou para Nova Iorque e 
descobriu na guitarra indie o altifalante perfeito para todas aquelas raparigas que na escola 
secundária foram tratadas como estranhas pelas crianças populares. Na actualidade, em 
que conceitos como DIY, underground e lo-fi parecem ter perdido o verdadeiro significado, 
esta autodidacta multi-instrumentista ressuscita cada um deles, pois acredita em cada um 
deles. E nos acreditamos neles graças a ela.
Infinite Worlds (Miscreant RecordsFather/Daughter Records 2017)

VINCE STAPLES
Nada é impossível
Vince Staples começou a carreira em grande: deixou a sua marca no futuro do hip-hop 
com o EP Hell Can Wait (2014). Estas sete faixas têm tudo: o personagem, a inquietação, 
a originalidade e o poder. Então, quando descobrimos Summertime’06, o EP Prima Donna 
(2016) e o mais recente Big Fish Theory, a sensação de estarmos a lidar com um artista 
com um jogo completamente diferente surpreende-nos a cada rima. É por isto que tantos 
outros músicos se querem aproximar do californiano (Damon Albarn, A$AP Rocky, Kendrick 
Lamar…) no seu último trabalho: para conseguirem algo deste selvagem artista que não 
tem limites estilísticos (ele faz tudo e faz tudo bem: techno, house, avant garde, pop…). O 
impossível não significa nada para ele.
Big Fish Theory (ARTium-Blacksmith-Def Jam, 2017)
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THE WAR ON DRUGS
Estrada infinita
The War on Drugs é um lugar, uma ideia, um espectro sonoro. Uma estrada deserta que se perde 
no horizonte durante o pôr-do-sol. São o feitiço: se um tema de Adam Granduciel te rodeia, fala 
contigo e te reconforta, estás perdido. Os álbuns de The War on Drugs, especialmente desde 
o momento de reflexão imposto em Lost In the Dream fazem isto: uma vez que te apanham, 
ficam para sempre contigo. A Deeper Understanding, o último disco, serve precisamente para 
o que diz no título, para entendermos com maior profundidade o rock evocativo, milimétrico e 
empático de Granduciel. Para recriar a natureza sonhadora e acomodar-se no colchão sonoro 
que une todas as composições e viver nos 11 minutos e 11 segundos de Thinking Of A Place, a 
tranquilidade a produzir música. Para concluirmos que nunca outra banda que soou a tantas 
coisas ao mesmo tempo tinha suado a algo tão único e inimitável.
A Deeper Understanding (Atlantic Records, 2017)

WAXAHATCHEE
Hinos viscerais
Chamem-lhe grunge, emo ou simplesmente indie rock. Tratem-no como quiserem, mas 
tratem-no como algo que nunca irá desaparecer: existirão para sempre artistas que penduram 
a guitarra eléctrica ao pescoço e dão tudo o que têm dentro deles. Se continuarem a fazer 
discos de coração aberto como Out in the Storm, o quarto na carreira já muito consolidada 
de Katie Crutchfield, irão haver pessoas que o vão viver como se o tivessem escrito. Chegou 
o momento de levantarmos as nossas mãos em união, porque este álbum de Crutchfield 
aumenta a fasquia levando-o à categoria de hino (olá Dinosaur Jr., como estás Built to 
Spill?) a história das desilusões, o vazio existencial e a procura pessoal. A tempestade 
Waxahatchee está a chegar.
Out in the Storm (Merge, 2017)
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WOLF PARADE
Alegria na formalidade
Na família canadiana da música alternativa, onde abundam membros felizes, Wolf Parade 
assumem o papel de irmãos sombrios. Na renúncia do ADN nacional, que os levou a uma 
pequena epopeia, ou na necessidade urgente de impulsionar o post-punk, os afilhados de 
Isaac “Modest Mouse” Brock estão de volta, após a pausa em 2011, com um novo manual de 
indie rock na Sub Pop. O vocalista, Spencer Krug, no novo disco, pergunta a si mesmo “am 
I an alien here?”, mas felizmente sabemos que a música será sempre o nosso abrigo, o dos 
orgulhosos forasteiros.
Cry Cry Cry (Sub Pop, 2017)

YELLOW DAYS
Apanha-me se puderes
George van den Broek cresce em palco mesmo enquanto o vês. Quando em 2016 se estreou 
com o viral Harmless Melodies dispensou a fase de compositor obscuro, pensa em King 
Krule e Mac DeMarco. Um ano depois é essa a história: Everything Okay In Your World?, 
o disco de estreia, é muito mais do que uma reflexão de um adolescente a brincar com a 
sua guitarra em sua casa em Haselmere, uma pequena cidade em Surrey. É um testemunho 
do seu amor por Ray Charles, cuja alma vagueia por todo o álbum, assim como também 
funciona como um campo de testes para abordar diferentes estilos como jazz, hip hop 
(Lately I colaboração com a estrela em ascensão Rejjie Snow que por si vale um disco) e 
música eletrónica. Tudo isto com 18 anos. Enquanto lês isto, Yellow Days já cresceu para 
uma nova fase.
Is Everything Okay In Your World? (Good Years, 2017)

ZEAL & ARDOR
O diabo na encruzilhada
É sabido que blues e black metal têm muito em comum. O diabo que numa encruzilhada 
surgiu diante Robert Johnson é o mesmo que Venom têm nas capas. Ou pelo menos, é o 
que Zeal & Ardor defendem. No álbum de estreia Devil Is Fine, cada tema começa como um 
apocalíptico gospel que, de repente, gira em direção a uma ruidosa necromancia, e faz todo 
o sentido. Evangelhos negros (em todo o sentido da palavra) que o artista suíço-americano 
Manuel Gagneux prega no seu sermão como uma sonhadora versão de Delta Blues e depois 
esmaga contra um pentagrama de metal avant-garde!
Devil Is Fine (Mvka, 2016)




