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EL FESTIVAL
Primavera Sound ha centrat sempre els seus esforços en ajuntar en els seus cartells les últimes propostes
musicals de l’àmbit independent juntament amb artistes de contrastada trajectòria i de qualsevol estil o
gènere, buscant primordialment la qualitat i apostant essencialment pel pop, el rock i les tendències més underground de la música electrònica i de ball. El festival ha comptat al llarg de la seva història amb propostes
dels més diversos colors i estils.
Així ho demostren els artistes que durant aquests deu anys han desfilat pels seus escenaris: de Pixies a
Arcade Fire, passant per Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Kendrick Lamar, Neil Young, Sonic Youth,
Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Echo & The Bunnymen, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp,
Patti Smith, James Blake, Arcade Fire, Cat Power, Public Enemy, Grinderman, Franz Ferdinand, Television,
Devo, Enrique Morente, The White Stripes, LCD Soundsystem, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr.,
New Order, Surfin’ Bichos, Fuck Buttons, Swans, Melvins, The National, Psychic TV, Spiritualized, The Cure,
Bon Iver, La Buena Vida, Death Cab For Cutie, Iggy & The Stooges, De La Soul, Marianne Faithfull, Mazzy
Star, Blur, Wu-Tang Clan, Phoenix, The Jesus and Mary Chain, o Tame Impala, entre molts d’altres.
Primavera Sound s’ha consolidat com el festival urbà per excel·lència amb unes característiques úniques que
ho han projectat internacionalment com a cita cultural de referència. L’acte es desmarca de la resta de macro esdeveniments musicals i es manté fidel a la línia artística, el nivell d’exigència i la qualitat organitzativa
de les passades edicions, prescindint de grups de caràcter comercial. La fisonomia del festival i l’ampli ventall
de grups representats ha motivat que Primavera Sound sigui un punt de trobada d’artistes i espectadors de
diferents generacions.
En cada edició el festival Primavera Sound ha anat incrementant tant l’assistència de públic com la repercussió als principals mitjans de premsa, ràdio i televisió. Si la primera edició de 2001 va tancar amb una assistència de 8.000 persones, la de 2002 va arribar a 18.000 i la de 2003 va reunir entre els seus espais a més
de 24.000 persones. L’assistència de 40.000 persones a l’any 2004 va significar un punt i apart i el festival
va abandonar la seva seu original al Poble Espanyol. La primera edició realitzada al recinte del Fòrum, es va
saldar amb una assistència de 44.000 persones i uns anys més tard, el 2009, es va arribar a les 76.000 persones. L’esdeveniment, convertit ja en una cita musical ineludible, va sobrepassar les 123.000 visites el 2011 i
va superar les 190.000 a la seva darrera edició.
En quant a la repercussió mediàtica, l’interès per part de la premsa internacional ha anat creixent de forma
espectacular i els principals mitjans especialitzats i les capçaleres més prestigioses tant de països europeus
com dels altres continents s’han fet eco del festival, que ha arribat fins a pràcticament tots els racons del
globus. Per la seva part, els principals diaris, premsa especialitzada, ràdios i televisions nacionals cobreixen
àmpliament les actuacions que tenen lloc cada any al festival.

CARTEL
DILLUNS 25
Sala Apolo: Iceage · Umberto & Antoni Maiovvi
DIMARTS 26
Sala Apolo: Boreals · Ibeyi · Ratking
DIMECRES 27
Parc del Fòrum: Albert Hammond, Jr, · Christina Rosenvinge · Cinerama · Las Ruinas · OMD · Panama
Sala Apolo: Har Mar Superstar (dj set) · Nancy Whang (dj set) · Viet Cong · The Juan MacLean
DIJOUS 28
Parc del Fòrum: Andrew Weatherall · Antony and the Johnsons · Arthur Russell Instrumentals · Battles ·
Baxter Dury · Benjamin Booker · The Black Keys · Brand New · Cheatahs · Chelis · Chet Faker · Childhood ·
Electric Wizard · Exxasens · Giant Sand · Gui Boratto · Hans-Joachim Roedelius · Hiss Golden Messenger ·
James Blake · JUNGLE · Kelela · Los Punsetes · Maceo Plex · Mdou Moctar · Mikal Cronin · Mineral · Ocellot ·
Ought · Panda Bear · Perro · The Replacements · Richie Hawtin · Roman Flügel · Rory Phillips · Sierra Leone’s
Refugee All Stars · Simian Mobile Disco · Spiritualized · The Suicide Of Western Culture · Sun Kil Moon · Sunn
O))) · Tale of Us · The Thurston Moore Band · Tuff City Kids · Twerps · Tyler, The Creator · Viet Cong · Yasmine
Hamdan
DIVENDRES 29
Parc del Fòrum: alt-J · Ariel Pink · Belle & Sebastian · bRUNA · The Church · Damien Rice · Death From Above
1979 · Disappears · Dixon · Earth · Ex Hex · Exoteric Continent · Fumaça Preta · The Hotelier · Jon Hopkins ·
José González · The Juan MacLean · Julian Casablancas+The Voidz · The Julie Ruin · The KVB · Marc Piñol ·
Marc Ribot’s Ceramic Dog · Mercromina · Miquel Serra · Movement · The New Pornographers · Núria Graham
· Objekt · Pallbearer · The Pastels · Patti Smith & Band perform Horses · Perfume Genius · Pharmakon · Raime
· Ride · Rocío Márquez · Run The Jewels · Shabazz Palaces · Sleater-Kinney · The Soft Moon · Sr. Chinarro ·
Sunny Graves · Sylvan Esso · Tobias Jesso Jr. · Tony Allen · Veronica Vasicka · Voivod · White Hills
Els Vermuts de Primavera al Parc amb Martini: Cheatahs · Hiss Golden Messenger · Les Sueques ·
The Zephyr Bones
DISSABTE 30
Parc del Fòrum: American Football · Babes In Toyland · The Bohicas · Caribou · Christian S · C.P.I. · Dj Coco ·
Dan Deacon · Daphni · Der Panther · DIIV · Earthless · Eels · Einstürzende Neubauten · Foxygen · Fucked Up ·
The Ghost of a Saber Tooth Tiger · HEALTH · Hookworms · Interpol · JMII · Joan Miquel Oliver · Kevin Morby
· Les Ambassadeurs · Mac DeMarco · Mike Simonetti · Mourn · Mujeres · Neleonard · Nueva Vulcano · Patti
Smith acoustic/spoken · Red Axes · Shellac · Single Mothers · Sleaford Mods · Strand Of Oaks · The Strokes ·
Swans · Thee Oh Sees · Torres · tUnE-yArDs · Underworld dubnobasswithmyheadman live · Unknown Mortal
Orchestra · The Vaselines · Younghusband
Els Vermuts de Primavera al Parc amb Martini: Ex Hex · Ferran Palau · Germà Aire · The Hotelier · Lost Tapes
DIUMENGE 31
Els Vermuts de Primavera al Parc amb Martini: The Ghost of a Saber Tooth Tiger · Gúdar · Jambinai · Jessica & The Fletchers · Single Mothers · Soak Sala Apolo: Dave P · Fucked Up · Jambinai · Thee Oh Sees · The
Saurs La [2] de Apolo / BCore Showcase 25è aniversari: Dulce Pájara De Juventud · Greus · Salvaje Montoya
BARTS: My Brightest Diamond · Soak · Soledad Vélez · Torres

PRIMAVERA ELS BARS
BARCELONA

MADRID

RAN RAN RAN
Dimarts 28 d’abril
Casa de la Pradera (de les Carretes, 57)

WILLY TORNADO
30 d’abril
Agrado Cabaret (Loreto y Chicote, 3)

MONTE DEL OSO
29 d’abril
Freedonia (Lleialtat, 6)

MAJESTAD
7 de maig
Corazón (de Valverde, 44)

CÁLIDO HOME
30 d’abril
Bar Lobo (Pintor Fortuny, 3)

SUPERPEZ
14 de maig
Suchil (Conde de Suchil, 15)

THE MISSING LEECH + MAD’ZELLE
4 de maig
Manolito (Robadors, 18-21)

JAMIE 4 PRESIDENT
21 de maig
Taxi a Manhattan (de Basílica, 17)

COMBRAY
7 de maig
Federal Gótico (Passatge de la Pau, 11)

CELICA XX + DISCIPLINA ATLÁNTICO +
ALBOROTADOR GOMASIO
22 de maig
Moby Dick (Avda. Brasil, 5)

XEBI SF
11 de maig
Alfa Bar (Gran de Gràcia, 36)
GHOST TRANSMISSION
13 de maig
Grand Hotel Central (Via Laietana, 30)
HOLY BOUNCER
14 de maig
Musical María (de Maria, 5)
JAIME PANTALEÓN
18 de maig
Fantástico Club (Passatge dels Escudellers, 3)
HER LITTLE DONKEY
19 de maig
Oddland (Joaquín Costa, 52)
DA SOUZA + OHIOS
21 de maig
La Monroe (Plaça Salvador Seguí, 1)

PRIMAVERA ALS BARRIS
BARCELONA

Dijous 30 d’abril
Espai Jove Boca Nord (Agudells, 37-45)
20:00 JUGANDO CON KURT
20:45 REDTHREAD
21:30 CORIOLÀ
Dijous 7 de maig - Espai Jove La Fontana (Gran de Gràcia, 190-192)
20:00 ZERSCHELLT
20:45 CALA VENTO
21:30 LAS RUINAS
Dijous 14 de maig - Centre Cultural Albareda (Albareda, 22-24)
20:00 ANNALOGIK
20:45 PATTY LODEIRO
21:30 JOANA SERRAT
Dijous 21 de maig - Centre Cultural La Farinera (Gran Via, 837)
20:00 ROMBO
20:45 SNOOZE
21:30 THE FREE FALL BAND

PARC DEL FÒRUM
Després d’una etapa més que satisfactòria de quatre anys combinant l’entorn escènic del Poble Espanyol
amb el Mercat dels Flors, en 2005 l’organització va fer un pas endavant i va traslladar la seva activitat al
Parc del Fòrum de Barcelona. El festival va ser el primer esdeveniment que es va celebrar allà després de la
programació del Fòrum de les Cultures 2004. Després de deu anys, Primavera Sound es troba perfectament
aclimatat a la seva ubicació actual i la seva fórmula ha estat emulada per tots els promotors que han fet servir el recinte posteriorment.
Del recinte Fòrum cal destacar la seva idònia situació geogràfica, en un àrea de la ciutat que ha experimentat
una gran expansió en tots els sentits, a més d’estar perfectament comunicat amb el centre i altres punts
neuràlgics de Barcelona. La disposició dels seus elements en una àmplia superfície fa l’accés del públic còmode i eficaç. Tant la seva clara vocació marítima, amb amplis espais i auditoris orientats cap al Mediterrani,
com una dotació tècnica de referència en aquest tipus d’espais, contribueixen al fet que el públic gaudeixi de
les actuacions en un entorn de bella factura.
D’altra banda, el festival ha anat millorant les seves infraestructures i incrementant la seva capacitat per donar cabuda a la creixent demanda, arribant a ocupar el llarg i ample d’una superfície de més 180.000m2 en la
seva última edició. El caràcter urbà de Primavera Sound facilita l’allotjament, un factor important per a l’ampli
públic que es desplaça des d’altres ciutats espanyoles i de l’estranger a Barcelona, ciutat cosmopolita i de
gran interès turístic.
Amb motiu de la celebració de Primavera Sound 2015, les jornades centrals del qual tindran lloc del dijous 28
al dissabte 30 de maig, el Parc del Fòrum acollirà de nou, i per onzè any consecutiu, un amplíssim i eclèctic
programa d’actuacions distribuïdes entre vuit escenaris principals, cadascun d’ells dimensions i característiques diferents, entre els quals s’inclou l’espectacular edifici de l’Auditori, l’escenari del qual acull els concerts
en format més íntim.

PROGRAMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
A més de la programació principal, el Parc del Fòrum serà escenari d’altres activitats com la fira discogràfica
que, ubicada a l’interior del recinte, serveix des del 2002 de punt de trobada de diversos segells independents nacionals i d’altres països per mostrar els seus productes als assistents al festival.
En aquesta edició també s’inclourà l’activitat infantil minimúsica que arriba al seu novè any de col·laboració
amb Primavera Sound. Aquesta iniciativa de Sones té com a finalitat integrar el públic infantil en l’oferta musical del festival i pretén contribuir a l’educació cultural dels nens apropant-los a la música moderna en directe. Es tracta d’un espectacle interactiu que afavoreix el diàleg i la participació dels més petits amb un grapat
d’actuacions musicals en les quals els grups de música adapten el seu repertori per a un públic familiar.

BOWERS & WILKINS SOUND SYSTEM
Un gran número de directes de música electrònica i sessions a càrrec de djs de primer nivell tant nacionals
com internacionals conformaran la programació de Bowers & Wilkins Sound System, que per segon any
consecutiu se suma a l’oferta musical del Parc del Fòrum del dijous 28 al dissabte 30 de maig en el marc del
Primavera Sound.
Gràcies a la innovadora firma d’àudio i altaveus Bowers & Wilkins, el recinte comptarà amb un descomunal
equip que pretén portar un so amb veritable qualitat d’estudi a l’experiència en viu del festival. Un sistema
d’altaveus actius de quatre vies de 135.000 watts que oferirà un so detallat increïblement dinàmic i permetrà
al públic escoltar la música conservant tota la seva vivacitat i detall. Per la seva banda, Red Bull Music Academy contribuirà al programa artístic presentant les nits del divendres 29 i el dissabte 30, aquesta última en
col·laboració amb el segell Hivern Discs i els seus integrants.
La primera nit estarà recolzada per la prestigiosa web de música electrònica Resident Advisor, que ocuparà
la carpa amb la presència de dos pesos pesants de l’electrònica de ball contemporània: el dj i productor establert al nostre país Maceo Plex, conegut pels seus releases en segells com Kompakt o el dirigit per ell mateix
Ellum, i Tale Of Us, duo italià que ha despuntat a tot el món amb la seva eclèctica fusió d’estils. Juntament
amb ells, Roman Flügel, una llegenda de l’escena alemanya, el projecte Tuff City Kids format per Gerd Janson
i Lauer, el neo disco del britànic Rory Phillips i un dels millors djs del nostre país, el saragossà tot terreny
Chelis.
El divendres, sota el comandament de la Red Bull Music Academy, una de les figures del moment, l’alemany
Dixon, autèntic bastió del house actual i director del segell Innervisions, oferirà una de les seves sessions.
Encara que els senders de la nit transitaran majoritàriament pels sons foscos i experimentals amb dos directes nacionals que col·loquen l’electrònica feta a casa amb el primer nivell: els de Sunny Graves i Exoteric
Continent. En aquesta línia, els seguiran la capo de Minimal Wave Veronica Vasicka, el duo britànic Raime, el
techno obscur de Objekt i el barceloní bRUNA.
C.P.I., el projecte format per Marc Piñol i Hugo Capablanca, el duo de Tel-Aviv Red Axes, Caribou amb una
aparició especial camuflat sota el seu àlies Daphni, Christian S des del segell Cómeme i el directe de JMII estaran presents a l’última vetllada reservada a Hivern, el label barceloní que està en boca de tots gràcies a una
plantilla de noms clau per dibuixar la música de ball més avantguardista del moment.

HEINEKEN® HIDDEN STAGE
Per segon any consecutiu, Heineken® Hidden Stage acollirà un grapat d’actuacions exclusives d’artistes nacionals i internacionals durant les tres jornades principals de Primavera Sound al Parc del Fòrum. Sis concerts
inclosos dins de les propostes d’oci i música en viu de Heineken® “Live Access”, que oferirà experiències
properes i úniques dins del programa del festival.
La programació del dijous l’encapçalen els americans Battles, paladins del math rock més ballable. Liderats
per John Stanier (ex-Helmet) i Ian Williams (ex-Don Caballero), el grup ha publicat dos àlbums a l’influent
segell britànic Warp i està preparant un nou treball que apareixerà aquest any. Al seu costat actuaran Sierra Leone’s Refugee All Stars, grup format per refugiats que van fugir de Sierra Leone durant la seva guerra
civil i es van establir posteriorment a Guinea. De tornada al seu país el 2004 van començar a girar recaptant
diners per a causes humanitàries, rebent el reconeixement i aplaudiment de gent com Keith Richards, Paul
McCartney o Ice Cube.
El divendres obrirà foc una de les reunions estatals de l’any, la de Mercromina que tornen a pujar-se als escenaris per desgranar aquell repertori que, després de la dissolució de Surfin’ Bichos, els va portar a convertirse en una de les formacions més importants de la segona meitat dels 90 al nostre país. Just després actuarà
un dels grups més influents sorgits de Glasgow en les últimes dècades: The Pastels. Amb discos per a segells
com a Creation Records, Rough Trade o Domino, la banda constituïda actualment per Stephen McRobbie i
Katrina Mitchell (ajudats per gent com Gerard Love de Teenage Fanclub) ha evolucionat al llarg de la seva
trajectòria del garage pop tenyit de punk dels seus inicis al pop lluminós i a estones experimental que inunda
les seves obres més recents.
El dissabte es pujarà a aquest escenari un altre grup mític provinent de Glasgow: The Vaselines. Originalment un duo format per Eugene Kelly i Frances McKee, van aconseguir l’estatus de banda de culte gràcies
al suport de Kurt Cobain que va fer versions de dos dels seus temes (“Molly’s Lips” i “Jesus Wants Me For A
Sunbeam”) al directe unplugged de Nirvana. El 2006 van tornar als escenaris i el seu treball més recent es
titula “V For Vaselines”. Els hi acompanyaran els barcelonins Mujeres que acaben d’editar el seu quart disc
titulat “Marathon”, un treball on mostren el costat més pop del seu so, replet de melodia i diversió.
Els assistents podran obtenir la seva entrada gratuïta per accedir a la programació de Heineken® Hidden
Stage al punt d’informació situat a l’interior del recinte Parc del Fòrum, a partir de les 17 hores de la jornada
corresponent als concerts que vulguin presenciar. Es podran aconseguir a raó d’un tiquet per actuació i per
persona fins a esgotar existències.

FIRA DISCOGRÀFICA
Ja fa tres anys que els principals segells discogràfics independents es donen cita per mostrar els seus productes al públic del Primavera Sound a la fira discogràfica, que aquesta edició convertirà de nou l’esplanada
del Parc del Fòrum en un bullidor de cases de discos i premsa especialitzada on els amants de la música
podran trobar una exclusiva selecció de vinils, samarretes i altres articles en plena consonància amb l’esperit
del festival. Molts dels segells que participen en la fira tenen a més a més representació en els concerts programats en el marc de l’esdeveniment barceloní.
ROUGH TRADE
Per tercer any consecutiu, la cèlebre cadena de botigues de música i segell discogràfic Rough Trade estarà
present amb un estand propi ubicat a la fira discogràfica. En aquest es podrà adquirir merchandising oficial
dels grups participants en el festival, material procedent dels seus establiments i productes exclusius en
col·laboració amb Primavera Sound.

FLATSTOCK
La fira itinerant de pòsters de concerts Flatstock, que visita Barcelona per quart any consecutiu de la mà de
Primavera Sound, suposa una oportunitat única per participar en una inusual trobada entre la música i l’art
visual més underground.
Des del dimecres 27 fins al dissabte 30 de maig, Flatstock s’instal·larà al recinte del Parc del Fòrum, on es
podrà veure i adquirir in situ una gran varietat d’obres de diferents artistes. L’exhibició comptarà amb més de
vint integrants entre els quals destaquen les originals il·lustracions de l’estudi estatunidenc Methane, els característics col·leccionables de l’edició limitada dels britànics The Petting Zoo, el dissenyador de Leeds Sean
Mort, la imaginativa obra de Guy Burwell i les serigrafies amb tela dels alemanys Douze, entre molts altres.
També, a l’estand dels canadencs Squeegeeville i en col·laboració amb l’estudi de serigrafia barceloní Monostereo, es realitzaran impressions en directe d’artprints exclusivament creades per a l’ocasió per diversos dels
participants a la fira.
La fascinant proposta de Flastock s’ha consolidat ja com el certamen més gran d’aquest tipus que passa per
Europa i és un projecte d’API (American Poster Institute), una societat sense ànim de lucre que es dedica a
la promoció de cartells musicals i que, des dels seus inicis a San Francisco fa una dècada, ha anat creixent
fins a incloure a les seves files a centenars d’artistes i seguidors. La fira ha passat també per altres destacats
festivals internacionals com SXSW o Pitchfork Music Festival Chicago.
A més del seu habitual pas per l’esplanada del Fòrum, Flatstock s’aventura de nou al centre històric de la ciutat amb una explosió de lliure accés, aquesta vegada a l’Apolo Store, la inauguració de la qual serà el pròxim
dimarts 26 de maig en una vetllada que començarà a les 20 h i amenitzarà Sr. Galleta amb el seu eclèctic dj
set. La mostra inclourà una cuidad selecció de cartells inèdits amb firma de grans artistes tant nacionals com
internacionals i es podrà visitar fins el 6 de juny. Una cita d’assistència ineludible per als devots de la cultura
del pòster, la música i l’art.

MINIMÚSICA
minimúsica arriba al seu novè any de col·laboració amb Primavera Sound i reafirma d’aquesta manera la seva
clara intenció d’apropar la música moderna i de qualitat als més petits, donant-los l’oportunitat de viure una
experiència interactiva amb alguns dels artistes que estaran presents al festival. L’espectacle afavoreix la
participació del públic infantil a un Primavera Sound cada cop més multidisciplinari.
Aquesta iniciativa de Sones s’ha consolidat com una proposta pionera que dóna resposta a tota una nova
generació de pares que busquen potenciar la creativitat i la capacitat crítica i artística dels seus fills. El principal objectiu de minimúsica és fomentar les activitats en família per estimular l’educació musical dels nens
d’una manera lliure, lúdica i dinàmica.
L’espai minimúsica estarà en funcionament durant les tres jornades principals al Parc del Fòrum, on
s’organitzaran tallers per a nens a més d’un espectacle musical durant la jornada del dissabte 30 de maig
a càrrec del donostiarra establert a Barcelona Dotore, el madrileny Sierra i des de la plana de Vic CARLA i
Germà Aire. Amb el mar com a fil conductor, a més dels concerts s’organitzaran tallers i activitats per a nens
al voltant d’aquest tema i l’àrea disposarà de servei gratuït de ludoteca amb monitors titulats, babycare i
entrega de cascos protectors d’orelles.
Entre les bandes que han participat anteriorment en aquest projecte es troben MOURN, Fred i Son, Mujeres,
Manos de Topo, Pony Bravo, Doble Pletina, Anímic, Herman Dune, Helen Love o Dirty Projectors entre molts
altres. TOTES LES ACTIVITATS AL MARC DE MINIMÚSICA SON GRATUÏTES

RAY-BAN UNPLUGGED
Ray-Ban Unplugged oferirà de nou l’oportunitat única de veure d’una forma més íntima i davant d’una audiència molt reduïda a alguns dels grups que formen part del cartell del festival.
L’espai rebrà al llarg de les tres jornades principals del Parc del Fòrum els passis acústics del duo britànic
de hip-hop-punk-pub rock Sleaford Mods i les guitarres dels seus compatriotes Cheatahs i The Bohicas, que
encapçalen aquest escenari pel qual també passaran el punk rock dels canadencs Single Mothers, un bon
grapat de propostes locals d’alt nivell (Ocellot, Dulce Pájara de Juventud, Opatov), els italians The Shalalalas
i Denis The Night & The Panic Party, l’electrònica de dormitori de Garden City Movement, el math rock de
Mutiny On The Bounty i el shoegaze atmosfèrc dels brasilers WRY.

PRIMAVERA A LA CIUTAT
La programació complementària de Primavera a la Ciutat continua un any més la seva aposta per apropar
la música de qualitat a tots els públics i amplifica la presència del festival a Barcelona. El tret de sortida ho
donarà Primavera als Bars que, algunes setmanes abans del festival, portarà els directes de bandes nacionals
i internacionals als bars i restaurants de la ciutat de la mà de Heineken.
Igual que a la passada edició, el centre neuràlgic de Primavera a la Ciutat estarà localitzat al propi Parc del
Fòrum, que acollirà el dimecres 27 de maig, dia de la jornada inaugural, diversos concerts de gran format
amb entrada totalment gratuïta. A més d’aquest acte inaugural i de les tres jornades principals, el festival
comptarà amb moltes altres activitats. Des de fa anys, i amb l’objectiu d’implicar els espais verds en l’oferta
musical de la ciutat, diferents parcs de Barcelona han estat escenari de propostes culturals aptes per a tota
la família. En aquesta edició el Parc de la Ciutadella acollirà Els Vermuts del Primavera al Parc amb Martini
que tindran lloc en horari diürn i oferiran una programació totalment gratuïta.
També estarà present In-Edit, que arriba al cinquè any de col·laboració amb Primavera Sound. El festival de
cinema documental musical, que celebrarà aquesta tardor la seva tretzena edició, oferirà l’oportunitat de
gaudir de la música des d’una perspectiva cinematogràfica, amb la projecció de pel·lícules documentals de
temàtica musical.
Finalment, Primavera als Clubs aglutinarà la programació de concerts durant els dies previs a l’inici de
l’activitat al Parc del Fòrum amb una sèrie d’actuacions que tindran lloc en diferents sales de Barcelona. El
diumenge 31 de maig, se celebrarà també la tradicional festa de clausura per acomiadar la que serà la quinzena edició del festival a Barcelona.

JORNADA D’OBERTURA
El dimecres 27 de maig al Parc del Fòrum se celebrarà la jornada d’obertura, que oferirà al públic general la
possibilitat de veure en directe a diversos grups nacionals i internacionals de forma totalment gratuïta en
horari vespertí.
La programació d’aquesta edició comptarà amb els himnes techno pop d’OMD, el novaiorquès i component
de The Strokes Albert Hammond, Jr., l’exquisit pop dels britànics Cinerama, les noves cançons de Christina
Rosenvinge, l’electrònica pop de Panama i l’indie rock contundent dels locals Las Ruinas.
Emmarcada dins de l’oferta de Primavera a la Ciutat, aquesta activitat donarà el tret de sortida a la programació principal al Parc del Fòrum. L’entrada és gratuïta.

PRIMAVERA ALS BARS
Des del dimarts 28 d’abril fins al divendres 22 de maig, un total de vint artistes emergents presentaran les
seves cançons en diversos bars i locals, enclavaments poc habituals per programar concerts, amb motiu de
Primavera als Bars, que en la seva tercera edició desdobla la seva activitat i estarà present per primera vegada a Madrid a més de la seva habitual cita a Barcelona.
Aquestes actuacions de petit format suposaran el tret de sortida a les activitats del Primavera Sound i
s’engloben dins de les propostes d’oci i música en viu de Heineken® “Live Access”, que descobreix nous plans
d’oci a la ciutat apropant la música en directe a tots els públics.
Primavera als Bars posarà ritme a les setmanes prèvies al festival i està emmarcat dins de la programació
gratuïta de Primavera a la Ciutat. Tots els concerts començaran a les 20 hores. ENTRADA GRATUÏTA

PRIMAVERA ALS BARRIS
El Carmel, Vila de Gràcia, Poble Sec i El Clot acolliran un nou cicle de concerts gratuïts que, sota el nom de
Primavera als Barris i amb la col·laboració d’Airbnb, portarà a diferents centres cívics i espais juvenils de Barcelona un total de 12 actuacions en directe. La programació començarà el 30 d’abril i es prolongarà al llarg
de quatre setmanes tots els dijous a partir de les 19:30 hores.
Els concerts arrencaran a l’Espai Jove Boca Nord amb el prometedor pop de tints experimentals i psicodèlics
de Redthread, l’indie pop amb clares influències dels noranta de Jugando con Kurt i els consolidats Coriolà,
que segueixen rebent alabances amb el seu primer disc titulat “El Debut” i produït per Miqui Puig.
L’Espai Jove La Fontana serà la seu de la segona cita el dia 7 de maig i els grups que passaran pel seu escenari tenen un denominador comú: les guitarres. El punk rock de Zerschellt i el post-pop-punk del duo Cala
Vento acompanyaran als herois locals Las Ruinas en una vetllada altament vitaminada.
El 14 de maig serà el torn del Centre Cultural Albareda en una vetllada de caràcter més íntim. En ella comptarem amb Joana Serrat, sens dubte una de les veus catalanes del moment, juntament amb Annalogik i el seu
so entre el swing, el blues, el country i el folk i Patty Lodero, qui practica un pop contemporani que busseja
entre l’analògic i l’electrònic.
L’última jornada tindrà lloc al Centre Cultural La Farinera del Clot i el pop més lluminós serà el nexe d’unió de
les propostes que allà es presentaran en directe. The Free Fall Band, que segueixen mostrant al món les bondats del seu segon treball “The Münster Sights”, estaran acompanyats per la all-girl band Rombo i l’eclèctic
indie pop de Snooze.
Aquesta iniciativa es durà a terme amb la col·laboració d’Airbnb, plataforma on-line que connecta persones
que busquen allotjament amb altres que disposen d’espai, i amb la col·laboració d’espais juvenils i centres
cívics de Barcelona. Amb Primavera als Barris, Airbnb aposta per acostar l’oferta cultural a les zones allunyades del centre i fer-les partícips del certamen. Per la seva part, el festival continua amb la seva vocació
d’incrementar l’oferta gratuïta de Primavera a la Ciutat i suma aquesta nova activitat al seu programa, obrintse a nous equipaments municipals i apostant pel talent que sorgeix en aquestes zones de la ciutat.

ELS VERMUTS DEL PRIMAVERA AL PARC AMB MARTINI
Des del divendres 30 de maig al diumenge 1 de juny Els Vermuts del Primavera al Parc amb Martini animaran
el Parc de la Ciutadella amb una proposta d’oci molt singular a l’aire lliure que busca oferir un moment de
festa a l’abast de tothom en el que poder gaudir de la música i els espais verds de la ciutat en companyia de
família i amics.
Dins la seva programació d’aquest any, sobresurt la participació de bandes internacionals com Unknown
Mortal Orchestra, Hiss Golden Messenger, el grup liderat per Sean Lennon, The Ghost of a Saber Tooth Tiger,
els australians Twerps, l’emo rock de The Hotelier, la cantautora irlandesa Soak, des de Corea, Jambinai, les
guitarres de Single Mothers, el noise rock de Cheatahs o el punk rock de Ex Hex. Destacar també la bona
representació de l’escena local amb propostes de la talla de Ferran Palau, Lost Tapes, Les Sueques, Germà
Aire, The Zephyr Bones, Gúdar i Jessica & The Fletchers.
Per últim, PrimaveraPro col·laborarà amb una selecció de bandes emergents que inclou artistes com el brasiler Jaloo, els sud-africans Beatenberg, els italians The Shalalalas i Fabryka i els valencians Siberian Wolves.
Per altra part, minimúsica estarà de nou present amb la seva iniciativa lúdica destinada als més petits amb
l’actuació de Candela y Los Supremos presentant el seu segon LP després de l’èxit d’“Animaladas”. L’entrada
és gratuïta.

PRIMAVERA A LA BOTIGA
Ubicada al cor del Born, La Botiga del Primavera Sound formarà part de nou del Primavera a la Ciutat i
ampliarà la seva habitual programació gratuïta habitual de concerts a càrrec del mallorquí Sant Miquel i els
locals Sexy Bycicle, Bastante, Oso, Ochocinco i Grushenka, així com les sessions de dj amb la participació
d’Alicia Carrera des del bar Lupita, el pamplonès Dj/Göo i Dj J.Eagle.
La Botiga del Primavera Sound (Carrer Ases, 1)

PRIMAVERA SOUND I HOTEL PULITZER PRESENTEN: DJ SUPERMARKT I
DAVID GEDGE
Durant el festival, l’Hotel Pulitzer se suma als actes que inundaran la ciutat amb dues propostes: el dimecres
27 les prometedores Rombo, que acaben de fitxar pel segell The Indian Runners, oferiran un concert i el
dissabte 30 a l’hora del vermut, Dj Supermarkt (ex membre de Le Hammond Inferno i del segell Bungalow)
presentarà el segon volum de “Too Slow To Disco”, exitós recopilatori que aglutina joies ocultes de la primera
meitat dels 70 entre el soft rock i la música disco.
HOTEL PULITZER: C/ Bergara, 8 (Barcelona)

PRIMAVERA ALS CLUBS
Diferents sales de Barcelona rebran al llarg de la setmana del festival la contundent proposta de Primavera
als Clubs, que ofererirà una variada programació musical basada en actuacions d’artistes consagrats i algunes bandes emergents del panorama nacional i internacional.
Aquest any, Primavera als Clubs iniciarà la seva activitat el dilluns 25 de maig a la sala Apolo amb l’actuació
dels danesos Iceage i la col·laboració entre Umberto & Antoni Maiovvi, que promet altes dosis d’obscuritat i
proto electrònica experimental.
El dimarts 26, la sala Apolo acollirà els barcelonins Boreals, el puixant duo de germanes Ibeyi i el projecte
de hip-hop britànic Ratking. PrimaveraPro presentarà a la sala petita una selecció de grups de Polonia que
abasta des de l’emocional synth-pop de Rebeka a l’aclaparant metal de THAW, passant per la psicodèlia abstracta de Stara Rzeka i el techno obscur de Zamilska.
El dimecres 27 de maig a la sala Apolo se succeeiran les actuacions de The Juan MacLean, Viet Cong i Nancy
Whang. A La [2] de Apolo té lloc un showcase d’El Segell del Primavera que reunirà al duo Der Panther en
una sessió de dj especial, els barcelonins The Suicide of Western Culture presentant en directe el nou single i
el component de Los Planetas Florent sota el seu àlies com dj Florent y Yo. La sala principal de BARTS acollirà dues actuacions presentades pel festival californià FYF: el rock tenyit de blues de Benjamin Booker i el
dj set de l’atípic soulman Har Mar Superstar, mentre que BARTS Club rebrà l’infecciós pop electrònic de Say
Yes Dog i la catarsi postrock de Mutiny on the Bounty, ambdues formacions procedents de Luxemburg.
La nit del diumenge 31 tindrà lloc la ja clàssica jornada de clausura. La [2] de Apolo rebrà un showcase que
celebrarà els 25 anys del segell barceloní BCore i comptarà amb les actuacions de Dulce Pájara De Juventud,
Greus i Salvaje Montoya. Mentre a la sala principal obriran foc els locals The Saurs i els seguiran els coreans Jambinai, el post hardcore dels canadencs Fucked Up, la força rock de Thee Oh Sees i la sessió del dj
americà Dave P. La sala BARTS ofererirà una vetllada dedicada a les veus femenines, amb la presència de la
xilena establerta a València Soledad Vélez, la debutant irlandesa Soak, la consistència de la proposta de My
Brightest Diamond i la presentació del segon disc de Torres.

IN-EDIT
Un any més, el cèntric cinema Maldà acollirà la projecció de diversos documentals de temàtica musical de la
mà d’In-Edit, que estarà present per cinquè any consecutiu a la programació complementària del Primavera
a la Ciutat.
El festival de cinema documental musical, que va néixer a Barcelona el 2003, oferirà la possibilitat de veure
tres pel·lícules en total sintonia amb el cartell d’aquest any, com són “Wild Combination: Arthur Russell”, “The
extraordinary ordinary life of José González” i “Blixa Bargeld – Das Ietzte Biest am Himmel”, les projeccions
dels quals tindran lloc els dies 22, 23 i 24 de maig respectivament a les 20:30 hores. Aquesta activitat està
oberta al públic general.

ORGANIZACIÓ I PARTNERS
PRIMAVERA SOUND
Fa ja quinze anys que Primavera Sound ofereix amb indubtable encert espectacles musicals. Aquesta promotora musical establerta a Barcelona ha desenvolupat des dels seus modests inicis un fort compromís amb la
música per tal de que espectadors de diferents generacions puguin gaudir al màxim de l’experiència de la
música en directe. Això es reflecteix en la qualitat i novetat dels seus cartells, que respiren risc, coherència
i eclecticisme i que es caracteritzen per la seva inconfusible línia estretament marcada pel pop, el rock i les
tendències més underground de la música de ball. El seu festival Primavera Sound, que se celebra a la Ciutat
Comtal des del 2001, s’ha establert com un model de festival urbà que genera expectació i interès a tots els
racons del globus i és percebut com un esdeveniment musical ineludible.
NOS Primavera Sound, homòleg portuguès de Primavera Sound, arriba aquest any a la seva quarta edició a
la ciutat de Porto, consolidant així una proposta que va començar el 2012 i que en cada edició ha anat creixent fins a confirmar l’expansió de l’esperit Primavera més enllà de les nostres fronteres. El festival se celebra
una setmana després de l’edició barcelonina i pels seus escenaris del Parque da Cidade ja han passat grups
com The National, Kendrick Lamar, Haim, Slowdive, Suede, The Flaming Lips, Rufus Wainwright, Wilco, Beach
House, Yo La Tengo, Blur, Nick Cave and The Bad Seeds, James Blake o Daniel Johnston.
La companyia barcelonina produeix també gires de grups en sòl espanyol, entre els quals destaquen Bonnie
Prince Billy, Apparat, Explosions In The Sky, Deerhunter, of Montreal, Battles, The xx, Beach House, David
Byrne & St. Vincent, Tame Impala o Nicolas Jaar, entre moltíssims altres artistes.
El Segell del Primavera ha estat l’últim a sumar-se a la ja multidisciplinària proposta de Primavera Sound, prova del seu evident creixement i del seu indiscutible compromís amb la música de qualitat i amb la projecció
internacional de la producció pròpia del país. El label, que va arrencar el 2013, compta ja amb més d’una desena d’artistes afiliats a ell. Entre les incorporacions més recents a les seves files, formades per artistes tant
nacionals com internacionals, destaquen les de la consagrada artista Christina Rosenvinge, el talent precoç
de Núria Graham o l’esmunyedís projecte Der Panther.
D’altra banda, amb l’ànim d’enfortir el vincle del festival amb Barcelona, l’any passat va obrir les seves portes
La Botiga del Primavera Sound. Situada a l’històric barri del Born, allà els amants del vinil poden trobar una
cuidada selecció de referències locals, nacionals i internacionals així com llibres, DVDs musicals, gadgets,
articles de regal i marxandatge.

ALL TOMORROW’S PARTIES
ATP col·labora per novena vegada en l’edició de 2014 de Primavera Sound confeccionant una part del cartell
del festival. Ja que a l’esdeveniment britànic són altres artistes els que trien el line-up, l’organització del festival barceloní va decidir que el seu director Barry Hogan escolliria les bandes que actuarien a l’escenari ATP,
incloent actuacions vinculades a l’esdeveniment Don’t Look Back (creat també per All Tomorrow’s Parties).
Qualsevol que hagi seguit la seva evolució sabrà que les bandes i artistes escollits seran destacables per la
seva qualitat, risc i importància històrica.
ATP neix al 2000 després que un any abans Barry Hogan organitzés a Camber Sands, juntament amb la
banda escocesa Belle and Sebastian, un esdeveniment anomenat “Bowlie Weekender”, ideat pels autors de
“If You’re Feeling Sinister” per ajuntar a les seves bandes favorites i amics durant un cap de setmana. El primer ATP va tenir lloc a l’abril de 2000 amb Mogwai com “curators” els qui van portar fins a Camber Sands a
gent com Aphex Twin, The High Llamas o Mice Parade.
Des d’aquest moment, la marca ATP s’ha convertit en sinònim de risc i qualitat musical. A més d’una promotora, ATP és un segell discogràfic amb artistes tan interessants com SQURL featuring Jim Jarmusch, Autolux,
New War, Fuck Buttons, Tall Firs and Yamantaka Sonic Titan.
Els seus esdeveniments tenen tots un “curator” o comissari que escull els artistes que actuaran (en el passat
gent com Matt Groening, Thurston Moore, Shellac, Tortoise, The Shins, Modest Mouse, Portishead, Nick Cave
and The Bad Seeds o Vincent Gallo s’han encarregat de confeccionar els cartells). La seva filosofia i la seva
manera de construir un festival, junt amb els seus increïbles cartells, els ha col·locat com una rara avis dins
del circuit mundial.

PITCHFORK
Pitchfork és la guia essencial de la música independent i molt més. Una guardonada revista de música online
que Time ha classificat com una de les millors 50 pàgines web del món i que The New York Times ha proclamat com “la marca més prominent en periodisme musical de la xarxa”. Amb més de 6 milions de visitants
únics cada mes i 500.000 visites al dia, Pitchfork posseeix una de les audiències més lleials i és àmpliament
considerada la publicació musical més popular, de confiança i influent del món. A més, Pitchfork ha creat diverses extensions de la marxa amb èxit, com els festivals de música Pitchfork de Chicago i París, així com el
canal de música en línia Pitchfork.tv i les seves plataformes mòbils en expansió. El 2013, Pitchfork va llançar
el web sobre cinema The Dissolve.

ROCKDELUX
Rockdelux, revista musical en llengua espanyola, va complir 30 anys d’existència el 2014 i el va celebrar
amb un número especial amb els 300 millors discos d’aquestes últimes tres dècades. Nascuda al novembre
de 1984 i hereva de Vibraciones i Rock Espezial, Rockdelux s’ha caracteritzat sempre per comptar amb els
millors periodistes musicals nacionals. La major part dels crítics amb més reputació de diaris, ràdios o programes de televisió ha passat en algun moment de la seva trajectòria per Rockdelux. Elogiada pel seu criteri
rigorós, en els últims vint anys ha estat guardonada com a millor revista musical per Radio 3, Cadena Ser,
Diario Vasco, el certamen Iberpop o altres grans mitjans. Les seves edicions especials amb les llistes dels millors discs i les seves col·laboracions en la direcció artística en festivals de prestigi com BAM (de 1995 a 1999)
o, des de 2002, Primavera Sound han confirmat a Rockdelux com a mitjà de referència en la premsa musical
espanyola i llatinoamericana.

HEINEKEN®
Heineken® és per tercer any consecutiu partner estratègic de Primavera Sound, aposta amb la qual reforcen
la seva posició de lideratge al camp del patrocini musical i el seu suport als esdeveniments musicals més
destacats del país. La música és per a Heineken® una de les millors formes de generar experiències úniques i
de connectar amb altres persones. Així, mitjançant la seva aliança amb un dels grans festivals a escala internacional, continuen units dos dels grans actors de la difusió de la música en directe, sempre amb la qualitat
com a criteri prioritari.

RAY-BAN
Des de 1937, Ray-Ban ha estat el símbol d’un estil de vida singular i una forma de ser independent, audaç
i lliure, al món de la música, el cinema, la societat i la moda. Autenticitat i tradició són els valors distintius
ocults darrera la història i els èxits de la marca i que l’han convertit en un símbol internacional d’estil, una
llegenda moderna, una icona de l’actualitat. Ray-Ban és la marca d’ulleres més reconeguda a nivell mundial i
líder global en el seu sector. Els models de les col·leccions Ray-Ban són productes de meticulós i original estil
que tradueix les últimes tendències de moda en el sempre contemporani look dels milions d’usuaris de RayBan al món.

ADIDAS ORIGINALS
adidas Originals, la marca street wear més inspiradora durant el 2014, continua sent un referent en l’àmbit
de la moda. Fortament vinculada al món de la música i la cultura, la seva autenticitat i la seva creativitat fan
d’ella tota una icona. Sense oblidar-se’n de les seves arrels, la marca de les tres bandes no deixa de sorprendre presentant infinitat de projectes innovadors i de col·laboradors amb personalitats mundialment conegudes de l’entorn de la música i el disseny. Tot això ha aconseguit que adidas Originals sigui la marca líder de
l’street style i que centenars de celebrities i influencers de tot el món triïn la firma alemanya com una marca
de culte.

H&M
H&M patrocina per primera vegada Primavera Sound com a part de la seva aposta per la música, que passa també per la col·laboració amb artistes com la model i cantant britànica Florrie. Música i moda són
per a H&M mitjans d’expressió personal i Primavera Sound és un punt de trobada perfecte entre les seves
col·leccions més juvenils i un públic que comparteix aquestes mateixes passions. H&M es va fundar a Suècia el 1947 i és sinònim de moda actual, sostenible, assequible i de gran qualitat. L’empresa compta amb un
equip de més de 100 dissenyadors propis, patronistes i encarregats de compres per crear les col·leccions. A
Espanya, H&M està formada per més de 5.000 empleats i empleades i compta amb més de 150 tendes.

BACARDÍ
El 1862, la ciutat de Santiago de Cuba, Facundo Bacardí Massó va revolucionar la indústria de les begudes
espirituoses creant BACARDÍ, un rom refinat amb un sabor particularment suau. Gràcies a un innovador procés d’elaboració, Don Facundo va aconseguir crear un rom equilibrat i de qualitat, allunyat dels aiguardents
rudes i aspres de l’època. Generació rere generació, la família Bacardí ha lluitat contra tot tipus d’obstacles
(terratrèmols, incendis o exili) per preservar la qualitat del seu rom, que avui dia és el rom més premiat del
món. Actualment, BACARDÍ se segueix produint de manera artesanal per garantir que el sabor segueix sent
el mateix que quan va ser creat.

SPOTIFY
Spotify és un premiat servei musical digital que ofereix accés sota demanda a més de 30 milions de cançons.
Des del 2008, el seu objectiu és fer que tota la música estigui disponible per a tot el món instantàniament,
on i quan vulguin per mitjà del mòbil, tauleta o ordinador, a més de la possibilitat de descarregar música i
escoltar-la offline en àudio d’alta qualitat al servei Premium. Spotify facilita més que mai buscar, gestionar i
compartir música amb amics, assegurant que els artistes reben un pagament just. Spotify està ara disponible a 68 mercats a tot el món, amb més de 60 milions d’usuaris actius i més de 15 milions de subscriptors de
pagament.

MARTINI®
El Vermouth va néixer a les valls del Piemont italià, la llar de MARTINI®, a la fi del segle XVIII. Des de fa 150
anys MARTINI® continua amb la tradició de l’autèntic vermouth original a través d’un mètode d’elaboració
tradicional únic, que inclou el “Macerato a la girata lenta”, que extreu tota la riquesa i varietat de matisos dels
més de 40 botànics seleccionats a mà, la qual cosa confereix a MARTINI® Rosso un distintiu sabor més suau i
ric en matisos, i ideal per a tot tipus de maridatges.

MOVISTAR
El key visual de Movistar és El Cel i no és per casualitat, aquest cel representa el futur, és positiu, senzill i
inspirador… La missió de Movistar és apropar el millor de la tecnologia als seus clients. Per aconseguir-ho
ofereix productes i serveis cada cop més senzills, que integren totes les opcions: fixe, mòbil, banda ampla, televisió... La marca, cada cop més propera al públic jove, té entre els seus projectes de caràcter social Wayra,
Think Big, Talentum o Artsy: una plataforma que recolza activament la cultura, la finalitat de la qual és crear
festivals de petit format. Més informació a artsy.movistar.es

PARTNERS EDICIÓN 2015
ORGANIZA: Primavera Sound
PARTNER ESTRATÉGICO: Heineken
PATROCINADORES: Ray-Ban, adidas Originals i H&M
COLABORADORES: Martini, Bacardí, Firestone, Coca-Cola i Airbnb
CON EL APOYO DE: ATP, Rockdelux i Pitchfork
MEDIOS COLABORADORES: La Vanguardia, iCat.cat, Time Out, Vice, Spotify, Les Inrockuptibles, Intro,
WFMU, Loud and Quiet i RAI Radio 1
SOCIO TECNOLÓGICO: Movistar i Bowers & Wilkins
COLABORADORES INSTITUCIONALES: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya

TICKETS I PUNTS DE VENDA
El preu de l’abonament és de 195 € fins a l’inici del festival. De forma excepcional, a La Botiga del Primavera
Sound estarà a la venda a 190 €.
Punts de venda: Portal Primavera Sound, La Botiga del Primavera Sound, Ticketmaster, Ticketmaster Alemanya, Atrapalo, Ticketscript, Fnac França, Seetickets, Paylogic, Digitick, Ticketea, Vivaticket i Festicket.
Abonament VIP Primavera Sound 2015 a Barcelona: 250 €.
També disponibles les acreditacions PrimaveraPro Basic a 230 € i PrimaveraPro Premium a 300 €.
Els concerts del dimecres 28 de maig en el Parc del Fòrum seran gratuïts. No existeixen restriccions d’edat
per accedir al festival Primavera Sound (excepte en alguns dels concerts pre-festival i post-festival).
ENTRADES DE DIA PER PRIMAVERA SOUND 2015:
-A partir del 13 de maig fins a l’inici de festival: 90€

CAMPANYA GRÀFICA
La campanya gràfica d’aquesta edició gira al voltant de l’escapisme. Una sèrie d’il·lustracions, que s’aniran
desvelant a mesura que s’apropi la data del festival, reflecteixen diferents escenes on els personatges es
troben atrapats, encadenats i lligats, penjats cap per avall lluint una camisa de força i sota l’aigua amb un
gran pes, escenes inspirades en els famosos trucs de Houdini o James Randi, entre d’altres. I és que... no et
sents realment lliure quan comença el festival? Primavera Sound té la clau perquè gaudeixis d’aquests dies i
t’oblidis de tot gràcies a la música, no obriràs els cadenats?
La creadora del disseny i il·lustracions d’aquesta campanya és Ana Ayala, il·lustradora i dissenyadora gràfica
de Barcelona.

CITES DE PREMSA
EDICIÓ 2014
“Oferint música fins que surt el sol.
Primavera Sound prepara el camí per als festivals de música de tot el món”
MELENA RYZIK. THE NEW YORK TIMES (1 DE JUNY DEL 2014)
“El Primavera en poques paraules: quan l’únic problema és que les bandes són massa bones i n’hi ha massa
opcions, has donat amb un guanyador.”
LISA WRIGHT. NME (JUNY 2014)
“Un festival dels grans amb un aire a boutique”
ALEX YOUNG. CONSEQUENCE OF SOUNCE (21 DE MAIG DEL 2014)
“El Primavera complau aquells de nosaltres que volem saltar d’una punta a l’altra de la nostra heterogènia
identitat musical fins a la matinada, amb això em refereixo a veure d’una tongada metal i noise i rock i pop,
i després ficar-nos a l’iglú de Boiler Room durant hores. Ofereix també una gran oportunitat per descobrir
música d’Espanya o de la resta de països de parla hispana”
JENN PELLY. PITCHFORK (2 DE JUNY DEL 2014)
“No hi ha un Primavera Sound, cada espectador se’l construeix a mida”
LUIS HIDALGO. EL PAÍS (2 DE JUNY DE 2014)
“No queden forces, les cames són una ruina, els ulls estan ploraners, però l’esperit de celebració converteix
l’última nit del Primavera en tota una festa”
CARLOS SALA. LA RAZÓN (2 DE JUNY DEL 2014)
“Difícilment trobaràs aquest estiu un cartell millor que el del Primavera Sound de Barcelona”
PATRICK SMITH. THE TELEGRAPH (31 DE MAIG DEL 2014)
“En els últims 14 anys la grandària i la reputació del festival han crescut considerablement, fins al punt de ser
citat sovint com el millor del món al seu gènere, tot i això no ha perdut aquest aire d’esdeveniment molt especial. Això es deu principalment al seu cartell, que presenta grans noms, però, en una mostra de solidaritat,
apareixen per ordre alfabètic. És més, malgrat procedir del món de l’indie-rock, cada any apareixen al cartell
algunes de les actuacions revelació més fascinants que pertanyent a tot tipus de gèneres, per no parlar d’un
munt de concerts únics d’allò més interessants.
JAMES SKINNER. THE QUIETUS (9 DE JUNY DEL 2014)
“Com cada any el Primavera Sond es converteix en un aparador idoni per prendre el pols a les propostes més
candents i estimulants del panorama musical contemporani”
MARC MUÑOZ. NEO 2 (29 DE MAIG DEL 2014)

“El Primavera Sound segueix incrementant el seu públic, any rere any, lletrejant la glòria de l’èxit”
DAVID MORÁN. ABC (2 DE JUNY DEL 2014)

EDICIÓ 2013
“Si hi ha alguna cosa que realment fa especial al Primavera i el dota d’una personalitat que el distingeix
d’altres macro- festivals és la seva decidida aposta pels grups més emergents, la qual cosa converteix el festival en una caixa de sorpreses. I amb els grups catalans succeeix quelcom semblant, el festival no oblida el seu
vincle amb la ciutat”
LETICIA BLANCO. EL MUNDO (23 DE MAIG DE 2013)
“El tret identitari més significatiu de Primavera Sound és l’habilitat per dissenyar programes que són una autèntica reivindicació de la classe mitjana del pop. L’escamot dels discrets, els injustament ignorats i els llargament oblidats, unint forces per donar sentit a una cita que, malgrat créixer en grandària, segueix cuidant les
seves línies de programació i esquivant la temptació del farciment. Un centenar de bandes que és l’autèntica
columna vertebral del Primavera Sound. L’essència del Primavera Sound cal seguir llegint-la entre línies”
DAVID MORÁN. ROCKDELUX (JULIOL-AGOST 2013)
“El Primavera Sound no ha deixat de créixer fins a convertir-se en una cita de referència a escala europea. El
relleu musical i la seva transcendència econòmica estan fora de dubtes”
LA VANGUARDIA - EDITORIAL (24 DE MAIG DE 2013)
“Fins on és capaç de créixer el Primavera Sound és, ja, una pregunta que ningú gosa respondre”
GUILLEM VIDAL. EL PUNT (22 DE MAIG DE 2013)
“Primavera Sound és una marató de qualitat”
TOBY L. ROCKFEEDBACK (03 DE JUNY DE 2013)
“El secret del Primavera ha estat sempre el de la fidelització del públic i dels músics: el que hi va un cop sempre vol repetir”
EMILIANO COLASANTI. ROLLING STONE (28 DE MAIG DE 2013)
“El Primavera ha crescut de forma progressiva i constant edició rere edició, superant tots els rècords sense
traïr la seva fórmula: un esdeveniment enorme, amb un nombre d’assistents cada cop més elevat i pensat per
a les masses, però desenvolupat amb la classe i l’experiència dels experts. Un dels festivals més importants
del món”
PHILIP DI SALVO. WIRED (17 DE MAIG DE 2013)
“Aquest any Primavera Sound va oferir una excel·lent selecció de noves promeses, artistes locals favorits i
clàssics contemporanis així com grans noms que mouen taquilla. Si bé és cert que el festival ha evolucionat
des dels seus inicis a principis de la dècada passada, no ha perdut el seu ambient especial sense comparació
entre els seus competidors”
JAMES ZIEGENFUS. POPMATTERS (13 DE JUNY DE 2013)

“No hi ha molts festivals capaços de juntar una escapada urbana al millor escenari festiu d’Europa amb un
cap de setmana a la platja i un cartell amb les formacions més de moda i, no obstant això, això és exactament
el que aconsegueix Primavera Sound. De fet, porta 12 anys alimentant a una multitud d’entesos amb la seva
avançada mescla de grups indie i bises de grups llegendaris”
SARAH WARWICK. EASY JET TRAVELLER (MAIG 2013)
“Primavera Sound compta amb un cartell únic, cimentat en les seves encertadíssimes col·laboracions amb
col·legues que creen tendències com a ATP, Vice i Pitchfork. Si assisteixes a aquest festival, tingues per segur
que seràs testimoni d’alguna cosa completament nova i que veuràs grups favorits de tota la vida”
MTV NORDIC (28 DE MAIG DE 2013)

EDICIÓ 2012
“Primavera Sound juga a primera divisió. I no només en l’àmbit musical. Després de les fires Alimentaria i Mobile World Congress, és el tercer esdeveniment que aporta més negoci a Barcelona”
EDITORIAL, LA VANGUARDIA (02 DE JUNY DE 2012)
“El 2010, el Washington Post va declarar que el Primavera Sound de Barcelona era el millor festival de música
del món. Després d’haver assistit a totes les edicions des del 2009, diria sens dubte que és el millor esdeveniment en directe al que he tingut el plaer d’assistir. Sort que existeix el Primavera”
EAMON SWEENEY. IRISH INDEPENDENT, IRLANDA (16 DE JUNY DE 2012)
“El festival Primavera Sound de Barcelona acaba de complir dotze anys i podria dir-se que es troba més en
forma que mai, ja que fins i tot s’ha desdoblat en un segon festival a Porto, Portugal, per satisfer la demanda”
TOM QUICKFALL. THE STOOL PIGEON, REGNE UNIT (8 DE JUNY DE 2012)
“El festival Primavera Sound, amb rècord d’assistència i braços estesos al llarg de tota la ciutat de Barcelona,
no és una casualitat ni un miracle. És l’últim triomf fins ara en una gesta que comença als 90, de forma modesta, per ensenyar les seves veritables dents a la dècada següent i expandir-se i assentar-se definitivament a
les últimes edicions, amb el parc del fòrum convertit en xanadú de melòmans per uns dies sublims”
JUAN MANUEL FREIRE, EL PERIÓDICO (27 DE MAIG DE 2012)
“Primavera Sound és un dels festivals de música més increïbles del món, únic per la seva forma d’unir (i fins i
tot reunir) caps de cartell mundialment famosos i alhora furgar profund per descobrir artistes prometedors.
Convoca a artistes de tot el món, amb una oïda en extraordinària sintonia amb els sons de l’underground
espanyol”
FREE MUSIC ARCHIVE (10 DE MAIG DE 2012)
“Cel, sol, mar... i una programació capaç de fer empal·lidir d’enveja a qualsevol altre festival. Aquest paradís es
troba al Primavera Sound” Abigaïl Aïnouz i Ondine Benetier, inrockuptibles (13 de juny de 2012)
“El Primavera Sound és un valor consolidat. L’organització és impecable, el marc incomparable i el cartell no
defrauda ningú”
H. NAVARRO, EL MUNDO DEPORTIVO (09 DE JUNY DE 2012)

“Primavera Sound és la caixa de pandora dels festivals. Cada any troben un nou gir per sorprendre”
Sergio Pulido, B-guided (juny de 2012)
“150.000 enamorats del Primavera”
ORIOL RODRÍGUEZ, LA VANGUARDIA [QUÈ FEM] (01 DE JUNY DE 2012)

EDICIÓ 2011
“El Primavera Sound s’ha guanyat la reputació de tenir el millor cartell de tots els festivals de música del calendari, i aquest any no ha estat cap excepció”
TOM ROBINSON. BBC (22 DE JUNY 2011)
“Pulp i el Primavera Sound fan història. El Fòrum va embogir i va convertir el retorn de la banda en una de les
fites de la seva onzena edició”
DAVID MORÁN. ABC (29 DE MAIG 2011)
“Un dels esdeveniments musicals més increïbles del món”
WFMU (20 DE JUNY 2011)
“Primavera Sound porta onze edicions construint un model de negoci que ha esdevingut altament rendible
en moments de crisi global i de crisi musical en particular”
ESTEBAN LINÉS, LA VANGUARDIA (30 DE MAIG 2011)
“El Primavera Sound s’alça com el gran festival del sud d’Europa”
CARLOS SALA, LA RAZÓN (25 DE MAIG 2011)
“El Primavera sound segueix creixent sense tenir una dependència absoluta dels caps de cartell. Si això no és
caràcter...”
ÍÑIGO LÓPEZ PALACIOS, EL PAÍS (02 DE FEBRER 2011)
“Gràcies al Primavera Sound, Barcelona és el lloc de les fantasies de la música independent mundial”
YUMBER VERA ROJAS, PÀGINA 12 (16 DE JUNY 2011)
“El Primavera, un producte de qualitat molt consolidat i per a una audiència molt àmplia, és la prova de que
existeix un públic proactiu, molt curiós i disposat a no acceptar el fals fons” El Mundo.es (02 de juny 2011)
“Un esdeveniment ple de força que va començar com una petita reunió i s’ha transformat en una celebració
de cinc dies repartida en diverses ubicacions, que ha atret a més de 120.000 assistents de tot el món en el
seu 11a edició. Si a tot això li afegim un cartell de més de 200 artistes, aconseguim la fantàstica fórmula per a
estar en el lloc perfecte en el moment adequat”
ANDRA DOMANICK, L.A WEEKLY (3 DE JUNIO 2011)
“La veritat és que el festival Primavera Sound més que en crisis, està en un moment apoteòsic”
ANA TORAS I RODRIGO GARCÍA, LA VANGUARDIA (28 DE MAIG 2011)

“La projecció de Primavera Sound no fa més que créixer en els últims anys i el seu format està reinventant el
model de festival urbà”
J.CASAS I L. SANGRÀ, ADN (25 DE MAIG 2011)
“276 concerts, 120.000 espectadors, cinc jornades de música: “Primavera Sound” a barcelona és una de les
cites musicals més importants de tot europa i un dels festivals obligats per al que vulgui saber cap a on es
dirigeix la música avui en dia”
MATTEO QUINZI, REPUBBLICA NAZIONALE (26 DE JUNY 2011)

EDICIÓ 2010
“Un Primavera ‘all star’ que, amb una cuidada secció musical i una gran visió empresarial, s’ha col·locat a l’elit
dels festivals europeus’’
CARLOS SALA. LA RAZÓN (28 DE MAYO 2010)
“El Primavera Sound s’ha convertit en una marca de fàbrica, sinònim d’àmplia oferta estilística, criteri qualitatiu elevat llistó i absència de lligaments i protagonisme extramusicals”
ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (1 DE JUNIO 2010)
“El Primavera Sound és una bombolla impermeable que segueix creixent aliena al signe dels temps i posant a
prova el seu sostre”
DAVID MORÁN. ABC (29 DE MAYO 2010)
“El Primavera Sound trenca amb el tòpic de gresca festivalera i prioritza la qualitat, el risc i la independència
de les bandes. Aquí es ve a sentir música”
JESÚS MIGUEL MARCOS. PÚBLICO (27 DE MAYO 2010)
“Festival per a la història”
DAVID BROC. AVUI (31 DE MAYO 2010)
“Un èxit sense pal·liatius en mig de la crisi”
IKER SEISDEDOS. EL PAÍS (31 DE MAYO 2010)
“El Primavera ha sabut connectar amb l’esperit indie del nou mil·lenni, aquell que ha generat un públic completament bolcat a internet, la informació digital i sobretot en el nou model d’escoltar música que ha suposat
la irrupció de l’streaming”
RAMON SÚRIO. ROCKDELUX (JULIO 2010)
“Primavera Sound ha passat a convertir-se en un referent de la música a nivell planetari”
LLUÍS S. CEPRIÁN. ROCKZONE (JULIO 2010)
“Si algú ha de decidir el so de la propera dècada, són els agents de contractació d’aquest extraordinari esdeveniment internacional anomenat Primavera Sound”
HAZEL SHEFFIELD. THE DAILY TELEGRAPH, UK (4 DE JUNY 2010)

“Si existeix un festival de música que en els últims anys pugui ser considerat el paradís per als amants de les
melodies denominades més alternatives, respon al nom de Primavera Sound. El paradís dels melòmans”
HUGO SOUSA. CLIP, PORTUGAL (MAIG 2010)
“Primavera Sound ha estat molt probablement el millor festival que cap de nosaltres hagi presenciat. Tots els
altres festivals ara es difuminen en una insignificància plena de fang i humitat, amb les seves pluges torrencials i el seu estúpid control a l’hora de servir l’alcohol a la copa. Així que, si l’any que ve has d’anar només a
un festival, que sigui el primavera sound...”
APRIL WELSH. CLASH, UK (5 DE JUNY 2010)

EDICIÓ 2009
“El Primavera Sound és definitivament el festival de festivals”
ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (31 DE MAIG DE 2009)
“el Primavera Sound, epicentre del rock independent”
DAVID MORÁN. ABC (31 DE MAIG DE 2009)
“El canadenc Neil Young clausura el Primavera Sound de més èxit”
GUILLEM VIDAL. EL PUNT (31 DE MAIG DE 2009)
“El Primavera Sound dels rècords ha aconseguit, per mèrits propis, ser un referent internacional, generador
de negoci i potenciador del mercat interior de la música alternativa”
CARLOS SALA. LA RAZÓN (1 DE JUNY DE 2009)
“El festival més gran de música independent cada cop trepitja més fort”
VERONICA ROMÁN. ROLLING STONE (ABRIL 2009)
“Primavera Sound s’ha convertit ja en el festival per a tots els amants de la música indie a Europa”
FREAKOUT. ITÀLIA (4 DE MARÇ DE 2009)
“Existeix el festival de música perfecte? Començo a pensar que sí es possible”
GARY FLOCKHART. SCOTSMAN, REGNE UNIT (27 D’ABRIL DE 2009)
“Aquest any, el millor festival del món és el Primavera Sound”
DAVID MALITZ. WASHINGTON POST, USA (29 DE MAIG DE 2009)
“El Primavera Sound és una lliçó en història de la música i en l’art de passar-ho increïblement bé”
HENRY GREAVES. CLASH, REGNE UNIT (11 DE JUNY DE 2009)
“Amb l’arribada de la llum del dia, vam passejar a la recerca del metro amb els peus cansats i el somriure desgastat després d’haver presenciat un dels millors cartells d’un festival que Barcelona o qualsevol altra ciutat
hagi vist en anys”
ROB WEBB. NME. REGNE UNIT (11 DE JUNY DE 2009)

“Creat al 2001, el Primavera Sound, en l’actualitat, seria com el cel a la terra durant diversos dies per als
amants de la música alternativa”
KARL FLUCH. DER STANDARD, ÀUSTRIA (3 DE JUNY DE 2009)

EDICIÓ 2008
“Oblidar un dia de Primavera equival a perdre’s un any d’actualitat musical”
ABEL GONZÁLEZ. PÚBLICO (1 DE JUNY DE 2008)
“Feliçment aliè a sotracs conjunturals, el cartell d’aquesta edició obeeix exclusiva i rigorosament a les exquisides directrius marcades en passades edicions. Pur elitisme per a les masses”
ALEIX MONTOTO. ROCKDELUX (MAIG 2008)
“Primavera Sound es consolida després d’uns anys com la primera gran cita de l’estiu musical europeu”
SOPHIAN PANEN. LIBÉRATION (2 DE JUNY DE 2008)
“El Primavera és, sens dubte, una mirada nostàlgica al futur”
CARLOS SALA. LA RAZÓN (1 DE JUNY DE 2008)
“El Primavera Sound és un dels pocs festivals als que hi van els que realment saben el que van a veure o el
que volen descobrir: el festival dels melòmans”
SILVIA GRIJALBA. EL CULTURAL – EL MUNDO (29 DE MAIG DE 2008)
“Encomiable varietat, elevada qualitat, sobredosi sensorial (...) Edició brillant”
XAVIER VALIÑO I JOSÉ LUIS TORRELAVEGA. RUTA 66 (JULIOL-AGOST 2008)
“El Primavera reuneix a tòtems del pop i aspirants a nous reis de l’indie”
RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (31 DE MAIG DE 2008)
“Fidel a la seva tradició, el festival més eclèctic de barcelona ha optat per un cartell sense grans estrelles però
ple de noms clau en el passat, el present i el futur de la música independent”
JAMES BEGG. METRO (30 DE MAIG DE 2008)
Primavera Sound 2008 serà recordat per molts com una de les seves edicions amb major nivell de quantes
s’hagin celebrat fins ara. No només el cartell era impressionant sobre el paper, sinó també sobre el terreny (...)
Tot un immens festival amb unes 150 bandes (atenció: més que Fib i Summercase junts)”
SANDRA RONCAL I ALBERTO CASTRO. POP MUZIK (5 DE JULIOL DE 2008)
“Tornes a casa amb la sensació d’haver recorregut més de 40 anys de música en tres dies de disbauxa on
passat, present i futur coincideixen sense descans. Les apostes per a l’edició 2009 ja estan obertes...”
VINCENT ARQUILLIERE. LES INROCKUPTIBLES (JULIOL 2008)

EDICIÓ 2007
“El veritable mèrit de Primavera Sound està en haver polvoritzat totes les seves marques -20.000 persones
més que l’any passat sense renunciar a una programació que, alimentada per estímuls exclusivament creatius,
no fa més que créixer any rere any”
DAVID MORÁN. ABC (4 DE JUNY DE 2007)
“Barcelona es consolida com a capital musica amb el primavera sound, que ha reunit a més de 62.000 assistents en només tres dies (...) La trobada internacional de música indie barcelonesa ja es pot igualar-se en èxit
amb el sònar electrònic”
LA VANGUARDIA. EDITORIAL (6 DE JUNY DE 2007)
“Sol, mar i cartell excepcional a Primavera Sound”
MANIS AGARWAL. MOJO (JULIOL-AGOST 2007)
“Primavera Sound es pot vanagloriar de ser capaç d’atraure a milers d’espectadors sense necessitats imperioses de tenir caps de cartell indiscutibles”
GUILLEM VIDAL. EL PUNT (3 DE JUNY DE 2007)
“Primavera Sound va mostrar el que ha de ser –i és- la seva autèntica cara, la d’un festival gran per a molts
públics petits”
JAVIER BLÁNQUEZ. EL MUNDO (3 DE JUNY DE 2007)
“Com sempre, el Primavera Sound és la proposta més didàctica que es pot gaudir a gran escala a nivell musical en aquest país”
RUBEN PÉREZ. GO MAG (JULIOL – AGOST 2007)
“Primavera Sound, èxit europeu”
RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (4 DE JUNY DE 2007)
“Un festival d’excepció”
VINCENT ARQUILLIÈRE. LES INROCKUPTIBLES (26 DE JUNY DE 2007)
“All Tomorrow’s Parties s’ha unit a un festival afí com és Primavera Sound amb més escenaris i un fantàstic
cartell de rock’n’roll de culte”
NIC HOWDEN. ACCESS ALL AREAS (JULIOL – AGOST 2007)
“El millor del festival és perdre’s entre els escenaris per a descobrir noves propostes i sons”
CARINE BOUILLON RAVELINE (JULIOL – AGOST 2007)
“La veterana rockera Patti Smith confirma la grandesa de la seva llegenda al Fòrum”
DONAT PUTX I CARLES TORRA. LA VANGUARDIA (3 DE JUNY DE 2007)

EDICIÓ 2006
“Només calia donar un cop d’ull al cartell per advertir el predomini de propostes que difícilment es podrien
veure juntes en un mateix festival, el denominador comú de les quals és operar sense lligar-se a convencionalismes ni a tendències inconsistents. Així és el Primavera Sound”
XAVIER CERVANTES. ROCKDELUX (JULIOL-AGOST DE 2006)
“Primavera Sound va demostrar que es pot confeccionar un festival amb artistes minoritaris i experimentadors radicals i, no només sortir viu, sinó també per la porta gran”
NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (5 DE JUNY DE 2006)
“Una espectacular reunió de bandes per a un festival que és un autèntic regal anual pels amants de la música”
JOSEP MARTÍN. GO MAG (JULIOL DE 2006)
“El Primavera Sound, amb el temps s’ha consolidat com una proposta adulta i de qualitat”
CARLOS SALA. LA RAZÓN (5 DE JUNY DE 2006)
“Lou Reed va plantejar una de les sessions més vitalistes i valentes de quantes s’han pogut veure a les nostres
latituds”
DONAT PUTX. LA VANGUARDIA (5 DE JUNY DE 2006)
“Shellac van posar a prova els fonaments de l’auditori amb el seu furiós i amenaçant “hardcore” sense additius. Implacable i brillant”
DAVID MORÁN. ABC (5 DE JUNY DE 2006)
“L’univers multicolor de The Flaming Lips fascina, sedueix i diverteix al Fòrum”
GUILLEM VIDAL. EL PUNT (4 DE JUNY DE 2006)

EDICIÓ 2005
“El Primavera Sound guanya públic i tanca amb el seu millor programa”
NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (30 DE MAIG DE 2005)
“Sonic Youth i Echo & The Bunnymen posen la pinzellada d’or del Primavera Sound”
SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (30 DE MAIG DE 2005)
“La distorsió de Sonic Youth tanca l’edició més multitudinària del Primavera Sound”
GUILLEM VIDAL. EL PUNT (30 DE MAIG DE 2005)
“El millor Primavera Sound. Unes 44.000 persones van assistir al fòruma les tres jornades del festival”
RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (30 DE MAIG DE 2005)

“Primavera Sound debuta amb bona nota al Fòrum”
DAVID BROC. AVUI (28 DE MAIG DE 2005)
“Primavera Sound s’obre al mar”
ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (26 DE MAIG DE 2005)
“El festival urbà definitiu”
PLANETA FORTUNA (MAIG 2005)
“El Primavera Sound tanca amb una jornada de rock fort i apabullant”
DAVID MORÁN. ABC (30 DE MAIG DE 2005)

EDICIÓ 2004
“Podem estar agraïts de que el nou àlbum de Pj Harvey estigui començant a sonar en forma de degoteig per
diferents concerts a l’aire lliure i festivals com aquest impressionant esdeveniment de tres dies a Barcelona i a
GLASTONBURY” KEITH CAMERON. Q MAGAZINE (AGOST DE 2004)
“El retorn de uns pixies en bona forma omple el Primavera Sound”
SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (30 DE MAIG DE 2004)
“Primavera Sound acomiada la seva edició més popular fins ara”
DAVID BROC. AVUI (31 DE MAIG DE 2004)
“El Primavera Sound 2004 es fa petit davant el retorn dels pixies”
DAVID MORÁN. ABC (30 DE MAIG DE 2004)
“Primavera Sound confirma la seva condició de gran aparador de música alternativa”
RAMON SÚRIO. LA VANGUARDIA (31 DE MAIG DE 2004)
“Els Pixies fan història al Primavera Sound”
NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (30 DE MAIG DE 2004)
“Les Xifres d’assistència conviden a l’optimisme i a seguir apostant per Primavera Sound com un dels esdeveniments més populars de la temporada musical”
JAVIER BLÁNQUEZ. EL MUNDO (31 DE MAIG DE 2004)
“La cantant i compositora Pj Harvey triomfa a l’última jornada del Primavera Sound”
LUIS HIDALGO. EL PAÍS (31 DE MAIG DE 2004)
“Apariència artística impressionant amb actuacions llegendàries, bandes noves i sorprenents i un ambient
general de primera qualitat”
XAVI CERVANTES. ROCKDELUX (JULIOL-AGOST DE 2004)

EDICIÓ 2003
“El festival Primavera Sound és l’aperitiu perfecte per a l’erupció de festivals que arriben aquest estiu. Un
esdeveniment compacte de dos dies en una gran muntanya a la ciutat amb més marxa d’espanya. Les bandes
(que van des de The White Stripes al grup de noies electroclash Wit) són les més avançades al seu estil, les
begudes són barates i l’ambient cool”
ALEX NEEDHAM/AMANDA AUGUST. NME (7 DE JUNY DE 2003)
“Ens hem de preguntar si és possible superar un festival que en dos dies es capaç de reunir a Television, The
White Stripes, Wire, Lcd Soundsystem, Sonic Youth, Mary Gauthier, Mogwai, Julian Cope, Yo La Tengo, dj/
Rupture, El-P, The Go Betweens...la resposta s’haurà de buscar dintre d’un any. L’optimisme convida a pensar
que si”
XAVI CERVANTES. ROCKDELUX (JULIOL-AGOST DE 2003)
“Un festival de luxe que al 2004 sembla que seguirà creixent”
FRANCESC FELIU I IGNASI TRAPERO. ROCKSOUND (JULIOL-AGOST DE 2003)
“La presència inoportuna de la pluja en la jornada del dissabte no va ser un obstacle per que el festival esgotés totes les localitats i arribés d’aquesta forma al seu propi sostre artístic i popular”
DAVID BROC. AVUI (MAIG DE 2003)
“El Primavera Sound s’acomiada tocant sostre en una última jornada en la qual es va imposar el rock”
LUIS HIDALGO. EL PAÍS (MAIG DE 2003)
“La pluja no interfereix al brillant tancament de Primavera Sound”
NANDO CRUZ. EL PERIÓDICO (MAIG DE 2003)
“Sonic Youth i Television van posar la guinda a una edició de luxe”
DAVID MORÁN. ABC (MAIG DE 2003)
“Sonic Youth i Television, fermall d’or del Primavera Sound més multitudinari”
SONIA DOMÉNECH. LA RAZÓN (MAIG DE 2003)
“La intensitat de Sonic Youth i The White Stripes tanca un Primavera Sound triomfal”
RAMON SURIO. LA VANGUARDIA (MAIG DE 2003)

EDICIÓ 2002
“Primavera Sound fa mèrits per convertir-se en cim urbà del pop”
DAVID MORÁN. ABC. (19 DE FEBRER DE 2002)
“L’ona imparable que està convertint Barcelona en una de les capitals europees de la música s’enriquirà a
mitjans de maig amb la celebració del Primavera Sound, un festival de dos dies de durada, ubicat al Poble
Espanyol i protagonitzat per una nodrida representació del pop-rock més interessant del moment”
ESTEBAN LINÉS. LA VANGUARDIA (23 DE FEBRER DE 2002)

EDICIÓ 2001
“Tot i que dispersos, cinc escenaris; l’afluència de públic, esgraonada però constant des de força abans del
tret de sortida; el nivell artístic, notable; i la satisfacció, generalitzada. El balanç només exigeix una resposta
adequada: mereixem més edicions”
LLORENÇ ROVIRAS. ROCKDELUX (28 D’ABRIL DE 2001)
“La fórmula de barrejar rock alternatiu espanyol amb so electrònic importat, va convertir el Primavera Sound
en un gran èxit, que demostra que les guitarres i la música de ball no estan en absolut barallades”
LA VANGUARDIA (29 D’ABRIL DE 2001)

HISTÒRIA
EDICIÓ 2014
Primavera Sound va concloure la 14a edició amb un balanç artístic de primer nivell. Els canadencs Arcade
Fire van desplegar la seva música al Parc del Fòrum per demostrar perquè són la banda independent
d’aquesta dècada, Pixies van fer combregar les multituds amb temes que han marcat diverses generacions,
The National van impartir una classe de rock de tints foscos i el grup de culte Neutral Milk Hotel va protagonitzar una de les reunions més celebrades dels últims anys.
Encara que el cartell va tenir molt més fons, entre els concerts més celebrats pel públic van destacar la
poderosa demostració soulera de Charles Bradley, el garage house per a masses dels britànics Disclosure,
l’artista de hip-hop Kendrick Lamar, els americans Nine Inch Nails, el brasiler Caetano Veloso, la força rockera
de Queens Of The Stone Age, el so dels vuitanta de Future Islands o la solvència de la cada cop més rutilant
St. Vincent.
Fora dels marges del pop i el rock també va haver-hi grans moments per a la memòria: la força de l’orquestra
polirítmia Antibalas, el hardcore dels americans Touché Amoré, el metal modernitzat de Deafheaven, el jazz
lliure de la Sun Ra Arkestra, el sorollisme de Wolf Eyes o l’electrònica orgànica del duo Darkside. L’electrònica
es va apoderar del recinte amb les magistrals lliçons del francès Laurent Garnier, el britànic Julio Bashmore i
els directes dels alemanys Moderat (unió de Modeselektor i Apparat), The Haxan Cloak o els nacionals John
Talabot, Angel Molina, DJ Fra, DJ Zero, Pional, Shelby Grey o DJ Coco. I com és habitual, tampoc va faltar la
presència de veterans artistes amb llargues trajectòries com Dr. John and the Nite Trippers i el seu so cajun o
el folk al·lucinat de Julian Cope.
El folk d’arrel americana de la vigatana Joana Serrat, el pop experimental dels mallorquins Oso leone,
l’electrònica kraut dels valencians Jupiter Lion o la confirmació dels barcelonins El Último Vecino van ser alguns dels descobriments de la passada edició, on els artistes del panorama estatal va tenir una representació
excel·lent.
L’esdeveniment barceloní va tancar el seu balanç amb un total de gairebé 350 concerts i 190.000 visites
repartides entre els diferents espais on es va desenvolupar la programació del festival al llarg de tota una
setmana inundant Barcelona de música en directe i activitats.

EDICIÓ 2013
Primavera Sound 2013 va acollir en els seus múltiples escenaris un altíssim número d’actuacions inoblidables
per a tots els seus assistents. La tornada als escenaris de The Postal Service, la confirmació com a estrelles
dels francesos Phoenix, l’espectacular passi dels australians Tame Impala, la coronació dels americans Deerhunter com a reis de l’indie rock actual o l’actuació del carismàtic Nick Cave acompanyat de la seva banda
The Bad Seeds van ser algunes de les fites de l’última edició.
El festival va arribar a la seva màxima excitació en el Parc del Fòrum amb el concert dels britànics Blur. Deu

anys després d’actuar a Barcelona per última vegada, el grup liderat per Damon Albarn i Graham Coxon es
va donar un impressionant bany de masses en el que no van faltar grans èxits com “Girls & Boys” o “Song 2”
però l’amplíssima oferta del festival va deixar molts altres moments per al record.
El repàs a una brillant trajectòria a càrrec de l’ex-Sugar i l’ex-Husker Dü Bob Mould, l’exquisit pop electrònic
del jove James Blake, el hip hop de Wu-Tang Clan, els sorollosos My Bloody Valentine, els granadins Los Planetas tocant “Una semana en el motor de un autobús”, els hedonistes Hot Chip, la performance-concert dels
escandinaus The Knife, l’exuberant set de Solange Knowles, el rock sense etiquetes de Kurt Vile amb The
Violators, l’indie pop dels californians Local Natives o el jazz de l’africà Mulatu Astatke són només alguns dels
exemples entre les 260 actuacions programades a la tretzena entrega del festival.
Com cada any, una gran part del cartell estava consagrada als grups nacionals i, entre els plats forts, van
destacar la presentació del tercer disc dels barcelonins Manel, la descàrrega del robust rock instrumental
dels madrilenys Toundra, el pop estilitzat de Fred I Son, The Free Fall Band i La Brigada, els llavors recentment estrenats aires electrònics de La Bien Querida o la tornada a escena dels bilbaïns El Inquilino Comunista.
L’esdeveniment barceloní va superar de nou el seu propi rècord en arribar a les 170.000 visites sumant les
quatre jornades al Parc del Fòrum i les activitats emmarcades al programa de Primavera a la Ciutat.

EDICIÓ 2012
La darrera edició va tornar a deixar-nos records inoblidables en forma de concerts com l’aclaparadora tornada als escenaris dels suecs Refused, el pas del líder de Neutral Milk Hotel, Jeff Mangum, per l’Auditori Rockdelux, o la demostració de força i sensibilitat per part dels americans Wilco, un dels grups més estimats pel
públic de l’esdeveniment. Els hits dels britànics Franz Ferdinand i The xx, el pop tenyit de detalls ètnics de
Zach Condon a bord de Beirut, la contundència de Napalm Death o nous noms com Grimes, Danny Brown,
Other Lives o Kindness van destacar també a Primavera Sound 2012.
Encara que, sense cap dubte, el moment àlgid del festival va arribar de la mà de The Cure, que liderats per
Robert Smith van realitzar un repàs monumental a la seva llarga trajectòria durant tres hores, fent gaudir a
milers de persones amb hits imperibles com “Friday I’m In Love”,” Boys Don’t Cry”,” Just Like Heaven” o “In
Between Days”. La representació estatal va brillar amb llum pròpia com de costum i el públic va gaudir de
grans concerts com el del saragossà Bigott ratificant la seva posició com un dels noms a seguir, l’irresistible
so analògic del duo Pegasvs, l’estrena en directe del català John Talabot, una de les estrelles electròniques
de l’any, el barceloní Refree recopilant els millors moments de la seva carrera o l’actuació de Grupo De
Expertos Solynieve amb el seu pop d’aromes del sud. Com és habitual, alguns dels millors moments els van
subministrar artistes de llarg recorregut i noms clàssics. La classe de Marianne Faithfull, el rock fosc de The
Chameleons, l’esquerp soul rock d’uns The Afghan Whigs en un estat de forma demolidor o l’actuació de
Nick Garrie al costat d’una formació muntada per a l’ocasió, van protagonitzar alguns dels instants clau de
l’última edició.

Els vuit escenaris del Parc del Fòrum van acollir el gruix de la programació sent testimoni de 201 actuacions.
D’altra banda, Primavera a la Ciutat va ampliar considerablement la seva oferta gratuïta amb una programació composta per 69 concerts repartits a diversos espais de Barcelona apropant així l’esperit Primavera a
tots els racons de la Ciutat Comtal.

EDICIÓ 2011
L’onzena edició del Primavera Sound va batre un nou rècord en congregar a més de 120.000 espectadors
al Parc del Fòrum. El dijous 26 de maig gairebé 39.500 persones es van reunir amb motiu de la cita musical,
mentre que divendres 27 la xifra d’assistència va ascendir fins a 43.800. El dissabte 28 de maig es van superar les 40.000 visites.
La màgia electrònica de Caribou, el pop clàssic del grup de Liverpool Tiro & The Bunnymen, l’indie pop de
Comet Gain i la banda nipona Nisennenmondai van formar el menú de la jornada oficial d’obertura el dimecres 25 de maig al Poble Espanyol, recinte originari del festival, que va registrar una massiva afluència de
públic i va penjar el cartell d’aforament complet amb 5.300 visitants. El diumenge la xifra d’assistència va ser
similar i la jornada de clausura va comptar amb les actuacions de Mercury Rev, BMX Bandits, My Teenage
Stride i Me and the Bees.
Primavera Sound 2011 va presentar un cartell format per 226 bandes i va deixar pel record espectaculars
concerts de grans noms del pop i el rock com The National, la banda encapçalada per Nick Cave Grinderman, els escocesos Belle And Sebastian, el multicolor xou dels veterans The Flaming Lips, la britànica Pj
Harvey o els mags de l’experimentació pop Animal Collective.
Però sens dubte la cita ineludible del cap de setmana va suposar la volta als escenaris de la banda Pulp, que
va arrasar amb un concert plagat de hits com “Babies”, “Disco 2000” o “Common People”, cançó que el seu
líder Jarvis Cocker va dedicar als participants de l’acampada a Plaça Catalunya desallotjada aquell mateix
matí, i sumant-se ell mateix a la protesta en declarar-se “indignat”.
Els clàssics també van brillar amb intensitat. Grups de culte com The Monochrome Set o Pere Ubu, el post
punk de P.I.L. o l’actuació de John Cali al costat del grup instrumental BCN216 interpretant el disc “1916” íntegrament a l’Auditori Rockdelux van demostrar que l’experiència és un grau més.
El festival va servir també per confirmar nous valors emergents, com James Blake, Twin Shadow, i Sonny
& The Sunsets, Big Boi, Of Mont-real o els nacionals Lüger i Toundra van ser uns altres dels protagonistes
d’aquests dies de música.
Primavera a la Ciutat es va mostrar com una mica més que un aperitiu musical. El gran nombre d’actuacions
programades a diversos llocs i en formats inusuals van inundar de bona música el centre de Barcelona durant més de dues setmanes i van congregar en total a més de 5.000 persones. El gruix de la programació va
estar centrat en noves propostes nascudes a la ciutat, com Violet Lades, Desmond, Vistalegre i molts més,
encara que també va comptar amb convidats de la talla de Darren Hayman o Eli Paperboy Reed.

EDICIÓ 2010
L’any del seu desè aniversari, Primavera Sound va batre rècords d’assistència i va superar la barrera dels
100.000 espectadors, una xifra que ha consolidat el festival com a un clar referent internacional de la música
independent.
La principal novetat de l’edició 2010 va ser la posada en marxa de PrimaveraPro. La idea de crear una nova
eina per a la indústria musical portava algun temps rondant pel cap dels organitzadors de l’esdeveniment,
ja que molts professionals de l’àmbit de la música fan servir des de fa alguns anys Primavera Sound com a
lloc per a les seves trobades. La primera edició de PrimaveraPro es va revelar com un encert i va reunir més
de 400 professionals del negoci musical prodecents de diferents països i diverses àrees del sector com ara
discogràfiques, agències de booking, promotores de concerts o programadors de festivals.
En la primera de les seves jornades de programació principal, la cita musical va aconseguir atraure 31.200
persones, una xifra inaudita per tractar-se d’una nit de dijous. L’espectacular tornada de Pavement, l’indie de
Superchunk, la veterania de Mark E. Smith a coll-i-be de The Fall i el pop gèlid que el grup britànic The xx va
desplegar sobre l’escenari Ray-Ban van ser alguns dels triomfadors del dia. Entre les revelacions van destacar els sevillans Pony Bravo, els argentins Él Mató A Un Policía Motorizado i els israelites Monotonix, que van
oferir un atrotinant show entre el públic de l’escenari Vice.
El segon dia d’actuacions, el festival va penjar el cartell de sold out gràcies a l’afluència massiva de públic
amb 35.000 visitants i el triomf absolut de Pixies, que va representar possiblement el concert més multitudinari de la història de l’esdeveniment. Juntament amb els de Boston van brillar artistes com Beach House,
la presentació del nou espectacle dels barcelonins Standstill, els sempre en forma Wire o les atronadores
passades de Shellac i Les Savy Fav, dues bandes ja clàssiques a Primavera Sound. Japandroids, l’electro pop
experimental de Cold Cave o Best Coast van destacar entre els artistes emergents de la jornada.
Durant l’última jornada el Parc Del Fòrum va tornar a registrar aforament complert amb les actuacions de
Pet Shop Boys i Orbital com caps de cartell i amb moltes altres actuacions entre les que va destacar el
flamenc a l’homenatge a La Leyenda Del Tiempo, el so experimental de l’australià Ben Frost, la mà dreta de
Brian Wilson a la segona meitat dels 60 Van Dyke Parks, Built To Spill, Grizzly Bear o Matt & Kim.
La programació complementària Primavera a la Ciutat va atreure prop de 6.000 persones als seus diferents
espais. La inciativa Primavera al Parc va permetre veure de forma gratuïta bandes internacionals de l’alçada
de Dum Dum Girls, Ganglians, Real Estate, The King Khan & BBQ Show, juntament amb propostes nacionals
com McEnroe o Diploide. Primavera als Clubs va omplir diverses sales de concerts de la ciutat amb propostes com Maika Makovski, Los Campesinos!, Toundra o Me And The Bees. Dins del marc de Primavera Sound
Baixa al Metro es van presentar artistes com Internet 2 o The Nu Niles.

EDICIÓ 2009
La novena edició del festival barceloní va tancar les seves portes amb un rècord d’assistència i de concerts.
Amb un total de 171 actuacions, el cartell de 2009 va reunir a més de 80.000 espectadors repartits entre els
catorze escenaris del festival, sis d’ells situats en el recinte del Parc del Fòrum (amb 76.000 assistències) i
vuit més distribuïts pel centre de Barcelona amb Primavera a la Ciutat, el que va suposar 4.600 visites més.

El tret de sortida es va produir en algunes estacions de metro del centre de la ciutat dissabte 23 de maig i
els habituals showcases de presentació, organitzats en col·laboració amb diferents discogràfiques, es van
desenvolupar a partir del dilluns 25 en les sales Apolo, La [2] i Sidecar. Els actes principals en el Fòrum van
tenir lloc els dies 28, 29 i 39 de maig i la segona edició de Primavera al Parc (concerts gratuïts en el Parc
Joan Miró) va guanyar pes en 2009 amb una oferta de dotze actuacions d’alt nivell que van ampliar el festival fins diumenge 31.
La primera jornada va començar amb Cuzo, La Bien Querida i Veracruz. El públic va anar in crescendo fins a
arribar al punt culminant amb el concert de My Bloody Valentine. Les 21.300 persones que van anar al Fòrum
van poder també gaudir de les actuacions de Yo la tengo, The Vaselines, Phoenix, Aphex Twin, Squarepusher,
Andrew Bird o The Horrors. En el segon dia 24.100 persones es van congregar al voltant de concerts com el
de Bloc Party, Throwing Muses, Saint Etienne, Jarvis Cocker, Art Brut, Damien Jurado i la segona cita amb
My Bloody Valentine, aquesta vegada a l’Auditori. Els concerts de Sonic Youth, Herman Dune, Deerhunter,
Simian Mobile disco, Liars, Michael Nyman, Ghostface Killah o Black Lips van congregar a 30.000 persones
dissabte 30. Una xifra històrica perquè representa el dia de major afluència al festival des que va començar
la seva marxa al 2001. Però sens dubte, el nom que va brillar amb més força va ser el de Neil Young, ja que el
cantant i guitarrista canadenc duia vint-i-dos anys sense tocar a Barcelona.
A part dels grans noms, el festival es va consolidar com la plataforma perfecta per donar a conèixer a grups
novells. Artistes com Ezra Furman & The Harpoons, Girls, The Lions Constellation o Rosvita van destacar
entre els nous valors i van sadollar les ganes de conèixer noves propostes dels adeptes al festival.

EDICIÓ 2008
160 artistes i 200 hores de música en directe per a un públic entregat al voltant d’un cartell eclèctic en un
festival que va transgredir els límits del Parc del Fòrum per a introduir-se plenament al centre urbà de Barcelona. La programació paral·lela a l’esdeveniment principal va adquirir al 2008 més rellevància amb actuacions en diferents sales de la ciutat, al Parc Joan Miró i a vàries estacions del metro de Barcelona. Però a més
d’obrir espais per un altre tipus de públic al voltant de la ciutat, Primavera Sound es va mostrar de nou com
un trampolí per a noves i interessants propostes com A Place To Bury Strangers, Health, Times New Viking,
Moho o Shipping News.
Durant el primer dia de festival, Portishead, MGMT, Public Enemy i Vampire Weekend, entre molts d’altres
artistes, van encapçalar el cartell del Parc del Fòrum. A la segona jornada van destacar les actuacions de
Cat Power, Bishop Allen i El Guincho, els quals van compartir escenari amb clàssics com The Sonics, Devo,
Nick Lowe i Mary Weiss, que mantenen la seva essència intacta i segueixen despertant emocions generació
rera generació. Durant el tercer dia, Rufus Wainwright, Enrique Morente i Lagartija Nick, Animal Collective i
Tindersticks van acomiadar una edició que va comptar amb el recolzament massiu del públic. Uns 60.000
assistents van ser prova de la bona salut del festival en un moment complicat per a la indústria musical a
Espanya.

Altres bandes que van pujar als escenaris del Primavera Sound 2008 van ser Apparat Band, Bon Iver, Dirty
Projectors, Fuck Buttons, Les Savy Fav, Menomena, Holy Fuck, Okkervil River, Pissed Jeans, Unchained, The
Wave Pictures, Russian Red, Lightspeed Champion, The Strange Death Of Liberal England, Surkin, Tarántula, The Mary Onettes, Messer CHUPS, It’s Not Not, The Marzipan Man, Deerhunter, Eric’s Trip, Devastations,
Fanfarlo, The Swell Season, Throbbing Gristle, Om, Buffalo Tom, Caribou, Awesome Color, Digital Mystikz, DM
Smith, Edan & Mc Dagha, Explosions In The Sky, Clipse, Holly Golightly & The Brokeoffs, Kelley Stoltz, The
Missing Leech, No Age, Fasenuova, MV & EE with The Golden Road, Les Aus, Gentle Music Men, The Right
Ons Soulin’ Thunder Revue, Scout Niblett, Six Organs Of Admittance, Träd Gräs Och Stenar, Why?, Voxtrot,
Polvo, Para One, Boris, Bob Mould Band, De La Soul, Menomena, No Age, 808 State, Alan Braxe, Autolux,
Enon, Health, GrandeMarlaska, La Estrella de David, Madee, Midnight Juggernauts, Port O’Brien, Prinzhorn
Dance School, Shellac, Man Man o The Rumble Strips. Com ja és habitual, es va obrir l’espai de la fira discogràfica, on segells independents nacionals i internacionals van mostrar el seus productes al públic. El saló de
Myspace va tornar a acollir actuacions per segon any consecutiu i, de la mateixa manera, ho va fer minimúsica amb actuacions musicals destinades als més petits.
La programació paral·lela a l’esdeveniment central del Fòrum va portar la seva música fins al metro de Barcelona amb presentacions gratuïtes per part de Belmez, Manel, The Lions Constellation i La Célula Durmiente a
les estacions d’Universitat, Clot i Passeig de Gràcia.
També es van celebrar, sota el nom de Primavera Als Clubs, showcases de bandes com The Clientele, Matt
Elliott, Mi And L’Au, SJ Esau i La Orquesta del Caballo Ganador, Scarlet’s Well, Clint, My Brighest Diamond,
DM Smith, Abrevadero, Voice Of The Seven Woods, Twin Kranes o Andy Votel. La primera edició de Primavera Al Parc, que va tenir lloc al Parc Joan Miró, va començar amb molt bon peu al reunir al voltant de 1.000
assistents en dos dies per a les presentacions de Darren Hayman & Jack Hayter play Hefner songs, David
Thomas Broughton, El Hijo, Bankrobber, Guillamino, El Chico Con La Espina En El Costado, Le Petit Ramon,
The Radio Dept., Torpedo, April Fool’s Day, Manos De Topo, Le Pianc i Extraperlo.

EDICIÓ 2007
El festival va experimentar un gran augment de públic, passant la barrera dels 60.000 espectadors. Amb un
trenta per cent del públic procedent d’altres països, Primavera Sound va guanyar pes internacionalment i es
va consolidar com un dels esdeveniments musicals de referència en el panorama europeu.
Amb una oferta musical formada per més de 150 actuacions de bandes i djs, Primavera Sound 2007 va
presenciar una excel·lent actuació per part de la banda nordamericana Wilco i el retorn als escenaris de The
Smashing Pumpkins després d’una dècada de silenci. Sonic Youth van tocar íntegrament el llegendari àlbum
Daydream Nation i el Fòrum va vibrar amb el concert de la veterana Patti Smith.
L’entrada de la promotora britànica All Tomorrow’s Parties com a partner del festival va ser la novetat més
destacada de l’edició. Els directors d’ATP van exercir de “curators” seleccionant el line-up i donant nom a un
dels escenaris, on van actuar Modest Mouse i bandes com Slint, Melvins i Comets On Fire van tocar íntegrament un àlbum significatiu de la seva carrera.

Acompanyant a aquests artistes, van desfilar pels escenaris del festival propostes de molts estils diferents:
Herman Düne, Múm, Blonde Redhead, The Good The Bad And The Queen, Jonathan Richman, Dirty Three,
Black Mountain, The Durutti Column, Maxïmo Park, Nathan Fake, Pelican, Architecture In Helsinki, Kimya
Dawson, Shannon Wright, Robyn Hitchcock And The Venus 3, Buzzcocks, Ted Leo & The Pharmacists, Grizzly
Bear, Billy Bragg, Girls Against Boys, Isis, Low, Band Of Horses, Built To Spill, Kid Koala o The Long Blondes,
entre molts altres. A l’apartat d’artistes de tall electrònic van despuntar els shows de Justice, Hell, Diplo, Erol
Alkan o Dj Yoda.
La presència nacional va augmentar de forma considerable, aconseguint donar, en aquesta edició, els espais
adequats a la totalitat de bandes d’aquí. Com en passades ocasions el festival va intentar donar una visió
diferent sobre la independència estatal donant cabuda a bandes com Lisabö, Half Foot Outside, Veracruz, Za
o The Light Brigade, propostes injustament oblidades en altres festivals espanyols.
Una altra de les novetats va ser minimúsica, una iniciativa de la Colazione en la que bandes independents de
Barcelona van oferir concerts per al públic infantil a la guarderia gratuïta del festival. Els dies 1 i 2 de juny van
tenir lloc dues sessions en horari de tarda amb música en directe per part de Coconot, Las Dolores, Internet
2, Brielah, Sedaiós, Decibelios Joe, Tarántula, Los Carradine, Manos De Topo, Las Vaquitas (David de Beef +
Joe Crepúsculo -Tarántula-), Albaialeix i First Aid Kit. A més, Myspace Espanya va celebrar el seu naixement
amb una sèrie de concerts acústics els dies 1 i 2 de juny en un stand situat a la Fira Discogràfica. Alguns dels
grups que van passar pel “Salón Myspace” van ser Maxïmo Park & Grizzly Bear, Fernando Alfaro y Los Alienistas, Grupo de Expertos Solynieve, The Secret Society, Bonde Do Role, Standstill, Múm, Alondra Bentley o
Sr. Chinarro.
Pel què fa a les activitats paral·leles, a més de la ja habitual fira discogràfica, es van celebrar les Jornades
Digital Music 2.0 organitzades en col·laboració amb l’Institut Català de les Industries Culturals (ICIC) i dirigides a professionals dels sectors musical i tecnològic. Aquestes jornades es van centrar en temes d’actualitat
dintre del mon artístic i empresarial amb l’objectiu d’establir un nou punt de vista per la música digital a
Catalunya i Espanya.
Per segon any consecutiu es van oferir concerts durant els dies precedents (dilluns, dimarts i dimecres) i el
diumenge posterior a les jornades que es van desenvolupar al Fòrum. Aquests showcases de presentació i
clausura van tenir lloc a les sales Apolo i La [2] amb les actuacions de nombrosos artistes com Centro-Matic,
Of Montreal, At Swim Two Birds, Erol Alkan, The Orchids, The Sadies o Nueva Vulcano.

EDICIÓ 2006
L’edició del 2006 va ser la del complet assentament al recinte del Fòrum. Les principals novetats van consistir en alguns canvis a la disposició dels escenaris i en millores a les infraestructures (restauració, accessos,
etc...). A nivell artístic Primavera Sound 2006 es va centrar un cop més en oferir per sobre de tot qualitat.
Artistes amb llargues i contrastades trajectòries (Lou Reed, Motörhead, Yo La Tengo, The Flaming Lips, Big
Star) van actuar juntament amb bandes de curta però fulgurant carrera (Yeah Yeah Yeahs, Babyshambles,
Animal Collective, The rogers Sisters), l’experimentació rock de No Neck Blues Band, Gang Gang Dance,
Deerhoof, Boredoms, Akron/Family apareix al costat del rock més aguerrit (The Deadly Snakes, The Drones,

The New Christs).
La llista d’artistas continua, passant de l’electrònica de ball d’Erol Alkan, Ellen Allien & Apparat, Dj Rush, Rex
The Dog, Joris Voorn o The MFA a l’intimisme de Richard Hawley, Isobel Campbell, José González, Vashti
Bunyan o la superbanda Undertow Orchestra. Altres artistes a destacar inclouen el pop intemporal de Stereolab, el rock banyat en psicodèlia de The Brian Jonestown Massacre, l’americana de Centro-Matic, Lambchop o Drive By Truckers, el robust rock de Sleater Kinney o el minimal funk de les veteranes ESG.
En l’apartat nacional va destacar la primera data de la reunió dels mítics Surfin’ Bichos, al costat de 12Twelve,
Southern Arts Society, Anari o Tachenko. La presència nacional es va veure completada per les propostes
de l’escenari Feria per on van passar promeses i realitats contrastades que van abastar una àmplia gamma
d’estils: Remate, Pauline En La Playa, Le Jonathan Reilly, Coconot, Ainara LeGardon, Beef, Stay, Mazoni, Meu,
The Charades, Prin’ La Lá o Clint entre d’altres.
Una de les novetats de l’edició 2006 va ser la celebració de concerts durant els dies que precedien al festival.
Així, el 29, 30 i 31 de maig van passar per la que, en aquell moment, era la nova sala d’Apolo (La [2]) gent
com The Bellrays, Elliot Brood, Experience, Troy Von Balthazar, Jody Wildgoose o Annelies Monseré. També
es va tronar a celebrar una festa post festival a la sala Apolo, per la qual van passar de nou Centro-Matic,
juntament amb propostes com el pop tecnificat de Xiu Xiu, el folk de John Roderick o els americans French
Toast des del segell Dischord.

EDICIÓ 2005
Aquest va ser un any marcat pels canvis (principalment pel trasllat del festival del Poble Espanyol fins al recinte del Fòrum) i també una edició en la que es va accentuar el caràcter eclèctic del festival, donant cabuda
a propostes inusuals en aquest tipus d’esdeveniments. Així vam poder veure els shows de gent com Enrique
Morente, Brigitte Fontaine o Psychic TV.
Una altra de les novetats del Primavera Sound 2005 va ser l’impressionant Auditori ubicat al recinte, que
va allotjar algunes de les millors actuacions d’aquell cap de setmana, de la mà d’artistes com Antony & The
Johnsons, Vic Chesnutt o Tortoise, mostrant-se aquest espai com una de les estrelles del festival.
I junt amb aquestes novetats, si cal ressaltar alguna cosa del festival va ser la presència, després de més
d’una dècada allunyats dels escenaris del nostre país, de la mítica banda mancuniana New Order, que va
presentar el seu nou àlbum a l’escenari Nitsa-Apolo el divendres 27. Les altres grans estrelles del festival van
ser la tornada als escenaris dels mítics Stoo- ges d’Iggy Pop, la veterania dels novaiorquesos Sonic Youth, el
compromís de Steve Earle i el grup estandart del post punk Gang Of Four.
Junt amb ells tot un ventall de propostes de qualitat es van concentrar aquell cap de setmana: The Wedding
Present, Echo & The Bunnymen, The Dirtbombs, American Music Club, Psychic TV, Enrique Morente, They
Might Be Giants, Micah P. Hinson, Broken Social Scene, Vitalic, Sons And Daughters, Kompakt Sound System,
Polysics, The Futureheads, Vetiver, Isis, Los Planetas, Parker & Lily i molts més.
El festival va incloure dins la seva programació l’espai Primavera France, en el qual es va donar cita a una
representació de la millor música que es fa a l’actualitat al país veí, destacant les actuacions de gent com Dominique A, M83, Experience, The Married Monk, Helena o Françoiz Breut.

Un altre any més es va habilitar juntament amb la Fira de Discogràfiques i Professionals un escenari (Fira) en
el que van destacar les actuacions dels suecs Acid House Kings, l’americana Allison Moorer i bandes nacionals com Ginferno, Tarántula, Garzón, The Secret Society o The Cheese.

EDICIÓ 2004
El 2004 el festival va seguir creixent en quant a durada (tres dies al Poble Espanyol), artistes i públic. La
popularitat dels caps de cartell i, especialment, l’actuació de la llegendària banda Pixies (efectuant la seva
primera data europea en dotze anys) va augmentar la xifra d’assistents a 40.000 persones procedents
d’Espanya, Regne Unit, França, Itàlia, Alemanya i Portugal en la seva majoria. Altres caps de cartell com PJ
Harvey, Primal Scream, The Divine Comedy, Wilco o Franz Ferdinand van contribuir a tancar l’edició de major
èxit fins aleshores.
El Mercat de les Flors, lloc on es van celebrar les activitats diürnes, va incrementar el nombre de bandes gràcies a l’escenari exterior al costat de la fira discogràfica. El cartell d’aquest recinte va incloure un nombre més
gran d’artistes nacionals i internacionals com Edison Woods, Berg Sans Nipple, Fernando Alfaro & Nacho
Vegas, Xiu Xiu o Telefax.
Una altra millora d’aquesta última edició va ser la capacitat i la comoditat de l’espai. L’escenari principal es va
situar a la part nord del recinte del Poble Espanyol. Això va ajudar a dinamitzar l’accés als escenaris. A banda
dels grups anteriorment esmentats, aquestes van ser algunes de les actuacions 51 més celebrades entre les
gairebé cent del Primavera Sound 2004: Liars, !!! (chk chk chk), Benjamin Biolay, Dominique A, Scissor Sisters, Pretty Girls Make Graves, Chicks On Speed, Sun Kil Moon, Julie Delpy, Devendra Banhart, (Smog), Dayna
Kurtz, Plaid, Elbow, Nina Nastasia, The Glimmer Twins, Colder, Cristian Vogel, Blackstrobe, The Ladybug
Transistor, Casiotone For The Painfully Alone, The Russian Futurists, The Fall, Mudhoney, Lloyd Cole, The Raveonettes, The Hidden Cameras, Erol Alkan, Numbers, Kid 606, 2 Many Dj’s, James Murphy, Miss Kittin, Luke
Slater, Technasia, Experience, Willard Grant Conspiracy, Dizzee Rascal, Michael Gira, James Chance & The
Contortions, Jason Forrest, Dj/Rupture, Alexander Robotnik o David Holmes. Entre les actuacions nacionals,
van destacar les de La Buena Vida, Lluís Llach, Ruper Ordorika, Chucho i Atom Rhumba.
Fira discogràfica i de professionals: Van participar un total de 30 stands que van representar els principals
segells discogràfics nacionals, així com premsa especialitzada i empreses relacionades: CD Drome, Pop
Madrid, Gssh Gssh, PreTexto, Bcore, Bip Bip, Elefant, Annika, Acuarela, Jabalina, Green Ufos, Pias, Subterfuge, Popchild, Dusty Roses, Houston Party, Austrohungaro, Bank Robber, Miss Lucifer, Eureka, Foehn, Pause,
Everlasting, Rockdelux, Movin’bcn, Moonpalace, Mushroom Pillow, Weight Recordings, Global Music, Criminal
Records, Rise Robots Rise, Dead Bees i Strange Ones.
Primavera Soundtrack Film Festival: mostra de (documentals, musicals i ficció) amb temàtica Pop. Programa
2004:
-Gigantic (A Tale Of Two Johns). Un film sobre They Might Be Giants per AJ Schmack.. EUA 2002, 103 min.
-I Am Trying To Break Your Heart. Un film sobre Wilco per Sam Jones. EUA 2002, 92 min.
-Live Forever per John Dower. UK 2003, 84 min.
-Greendale per Bernard Shakey (Neil Young). EUA 2003, 87 min.

EDICIÓ 2003
L’edició 2003 del festival va suposar la seva consagració definitiva com un dels festivals ineludibles del país.
Així ho va certificar l’assistència de públic (25.000 persones, set mil més que l’any anterior). Així mateix es
van acreditar més de 450 periodistes. També va augmentar el número de grups: van actuar més de 90 grups
i dj’s tant nacionals com internacionals. Es van habilitar cinc espais al recinte del Poble Espanyol per a les
actuacions nocturnes (Nitsa-Apolo, Rockdelux por Lois, CD Drome, Nasti i Psicolabis). I aquell any, a més, es
va afegir un recinte al festival: el Mercat de les Flors, per a la realització de les activitats diürnes: el festival
de cinema Primavera Soundtrack Film Festival i la Fira Discogràfica i de Professionals, que va comptar amb
dos escenaris per a actuacions dels grups dels segells participants, Escenari Mercat de les Flors i Escenari
Acústic.
Poble Espanyol (23 i 24 de Maig): Belle And Sebastian, Yo La Tengo, Teenage Fanclub, Arab Strap, I Am
Kloot, Sonic Youth, Mogwai, The White Stripes, Television, Beef, The Go-Betweens, 2 Many Dj’s, Julian Cope,
Definitive Jux Live!, Baxter Dury, Super Collider, Umek, Thalia Zedek, Nacho Vegas Y Las Esferas Invisibles,
Wire, Roni Size, Future Bible Heroes, Ed Harcourt, John Parish, Scratch Perverts, Mary Gauthier, Dj/ Rupture, Michael Mayer, Console, Tocotronic, Adam Beyer, Standstill, Èlena, Antònia Font, Tokyo Sex Destruction,
Vacaciones, Grupo Salvaje, Dj Psychocandy, The Folk Implosion, Ikara Colt, Adam Green, The Kills, Soledad Brothers, Munk (Gomma Dj’s), Migala, Christina Rosenvinge, Mishima, Audience, Alma X, Dj Coco, LCD
Soundsystem Martini Bros, Erol Alkan, Dj Dexter, Dj’s Are Not Rockstars, Gold Chains, Rahim, Peaches, Le
Hammond Inferno, Ellen Alien, W.I.T., Larry Tee, Cobra Killer, La Presidente, Rewind DJ’s (Vicknoise, Pol, Teti).
Mercat de les Flors (23 i 24 de maig):The Montgolfier Brothers, Calc, Glissando*, The Tea Servants, Airbag,
Jeronimo, Cola Jet Set, Gurus, L’altra, Whirlwind Heat, Motormark, Pipas, Holland Park, Mano De Santo, Zola,
Henry, Bart Davenport, Astronaut, Eurotrash Girl, Mia Doi Todd, Dead Capo, Tan Low, Morning Star.
Festes de presentació (22 de maig, Poble Espanyol i Sala Apolo): Godspeed You! Black Emperor, Hangedup,
The Streets, BabyZizanie, A Room With A View.
Fira dedicada als professionals: Va comptar amb la presència de 40 stands dels principals segells discogràfics nacionals així com de revistes especialitzades i entitats col·laboradores: Cd World, Cd Drome, Pop
Madrid, Primeros Pasitos, PreTexto, Bcore, Bip Bip, Elefant, Annika, Jabalina, Mushroom Pillow, Green Ufos,
El Ejercito Rojo, Subterfuge, Popchild, Ariadna, Houston Party, Austrohungaro, Bank Robber, Pueblo, Zebra,
Foehn, Pause, Everlasting, Rockdelux, Ab, Mondo Sonoro, Go Mag, Movin’bcn, Scope, Fork Series, Nosordo,
Mai Dins, Rojo, Criminal Records, Spark, East Pack, Dead Bees, Strange Ones, Dos.Dos.
Primavera Soundtrack Film Festival Mostra de llargmetratges (documentals, musicals, ficció) amb temàtica
Pop. Programa 2003:
-Standing in the Shadows of Motown, de Paul Justman. 2002. EUA. 116 min. 35 mm.
-Biggie and Tupac, de Nick Broomfield. 2002. Regne Unit. 107 min. Betacam.
-Morvern Callar, de Lynne Ramsay. Regne Unit/Canadà. 2002. 97 min. 35 mm.
-Beijing Rocks, de Mabel Cheung Yuen-Ting. Hong Kong, 2001. 110 min. 35 mm.
-Almost Blue, de Alex Infascelli. Itàlia, 2000. 86 min. 35 mm.

EDICIÓ 2002
L’edició 2002 del Primavera Sound va tenir lloc els dies 17 i 18 de maig. El principal canvi del festival va ser
l’ampliació de la seva durada a dos dies (divendres i dissabte). Es van habilitar cinc escenaris per on van passar seixanta grups i dj’s nacionals i internacionals, entre els que van destacar: Pulp, Tindersticks, Spiritualized,
Echo & The Bunnymen, J Mascis, Aphex Twin, Luke Slater, Giant Sand, The Delgados, Dave Clarke, Bis, Ian
Pooley, Andrew Weatherall, Le Tigre, Gonzales, The Moldy Peaches, Chicks On Speed, Clem Snide, La Buena
Vida, Green Velvet, Cinerama, Lo-Fidelity Allstars o The Zephyrs, entre molts d’altres. Així mateix, vam comptar per primera vegada amb activitats extramusicals, pensades per a completar i ampliar la oferta del festival,
como ara la Mostra de Disseny “Un ruido secreto” o el Primavera Soundtrack Film Festival.

EDICIÓ 2001
L’edició del 2001 va ser la primera del festival Primavera Sound amb el format actual, comptant amb el recinte del Poble Espanyol i disposant de més d’un escenari (les primeres edicions a principis dels noranta es van
realitzar per diferents sales de concerts de Barcelona). Es van habilitar cinc espais en els que durant la nit
del 28 d’abril es va oferir una representació del millor pop i música de ball. Alguns dels participants d’aquella
edició van ser: Armand Van Helden, Le Hammond Inferno, el ex líder de Pizzicato 5 Yasuharu Konishi, Faze
Action, Bent, Los Planetas, Manta Ray, Sr.Chinarro, Samuel L. Session, Unkle, Carl Craig, Dj Godfather; i moltes
altres bandes i dj’s com Gentle People Dj’s, Leila, Zip o Gus Gus Dj’s.

CONTACTE
Primavera Sound
c/ Ramón Turró, 153
08005 Barcelona
tel: +34 933 010 090
fax: +34 933 010 685
prensa@primaverasound.com
www.primaverasound.com

ANNEX I: BIOGRAFIES D’ARTISTES
ALBERT HAMMOND JR.
L’ENCANT DOMÈSTIC MÉS ENLLÀ DE THE STROKES
La biografia d’Albert Hammond Jr. ens parla d’un pedigrí familiar (el seu pare és el cèlebre compositor britànic Albert Hammond) i d’una banda, The Strokes, amb la qual va sacsejar el rock a finals del segle passat,
però també d’una carrera en solitari amb la qual el guitarrista explora les rodalies del pop des d’una perspectiva més domèstica i atrotinada. “Yours To Keep”, el seu debut del 2006, va ser una agradable sorpresa i un
complement perfecte a la discografia dels de Nova York; un disc ple de pop i rock clàssic al qual ha donat
continuïtat amb “¿Cómo Te Llama?” i amb l’EP “AHJ”, en el qual l’electricitat efervescent obliga a pensar en
Guided By Voices fent versions dels Beach Boys.
“AHJ” (Cult Records, 2013)

ALT-J
EL TRIOMF DE L’HETERODÒXIA POP
Que guanyessin el Mercury Prize l’any 2012 pel seu retorçat debut, “An Awesome Wave”, ja va ser tota una
sorpresa, però veure com el seu segon treball, “This Is All Yours”, ha estat rebut com un dels fenòmens de la
temporada ja escapa a tota lògica. I és que el trio de Leeds, rara avis del pop britànic, ha aconseguit abraçar
l’èxit comercial i creatiu fent servir una complexa i enrevessada barreja de hip hop, folk, dubstep, rock i
cançons amb vocació d’obra d’art. Amb la veu de Joe Newman com a exòtic reclam i un segon treball que
ha arribat al més alt de les llistes britàniques, Alt-J no només han pujat al podi, sinó que a més ho han fet
onejant la bandera de l’heterodòxia més addictiva.
“This Is All Yours” (Infectious, 2014)

AMERICAN FOOTBALL
LES PASSES PERDUDES DE L’EMO I EL POST-ROCK
Només van arribar a publicar un disc i un EP, però va ser més que suficient perquè American Football es
fessin un forat a la història de l’indie com a frontissa entre el post-rock i l’emocore. Capturant l’angoixa del
moment i apropant l’indie a un virtuosisme ple de subtileses, matisos, confessions i connexions amb el mathrock i l’slowcore inflamat, els d’Illinois es van estrenar l’any 1998 amb l’EP “American Football”, ho van apostar
tot en un àlbum de debut també homònim i, només un any després, ja havien passat a millor vida. Ara, catorze anys després de la seva dissolució, el trio format per Mike Kinsella, Steve Lamos i Steve Holmes reapareix
amb una luxosa reedició del seu debut i una nova gira destinada a reivindicar la seva empremta dintre de la
música més intensa i sensible.
“American Football Deluxe Edition” (Polyvinyl, 2014)

ANDREW WEATHERALL
ALQUIMISTA ELECTRÒNIC AMB UN IMPECABLE FULL DE SERVEIS
Llegenda de l’underground britànic i un dels motors més actius en el desenvolupament de l’electrònica de
les dues últimes dècades, Andrew Weatherall acumula galons suficients com per desbordar qualsevol intent
d’aproximació biogràfica. Productor d’”Screamadelica” de Primal Scream i fundador de bandes com The Sabres Of Paradise i Two Lone Swordsmen, el de Windsor senta càtedra des de la cabina amb els seus treballs
per a Beth Orton o One Dove, perfecciona l’art del remix al servei de Happy Mondays, Manic Street Preachers o My Bloody Valentine, exerceix com a DJ de renom internacional i encara té temps per involucrar-se
en projectes com The Asphodells, format a mitges amb Timothy J. Fairplay.
“Masterpiece: Andrew Weatherall” (Ministry Of Sound, 2012)

ANTONY AND THE JOHNSONS
CRAZY IN LOVE
Antony and the Johnsons tornen al festival després del seu llegendari pas per l’Auditori del Parc del Fòrum al
2005 que els va confirmar al nostre país com a estrelles de la cançó contemporània. La discografia d’Antony,
establert a NYC, inclou ”I Am A Bird Now” i “The Crying Light”, que han catapultat a Antony a l’estrellat en
l’última dècada, admirat per artistes com Dennis Hopper, Kate Bush, Björk i Lou Reed gràcies a una veu que
combina el jazz, el soul i el teatre, amb un to que l’apropa a astres com Nina Simone. “Cut the World” (Rough
Trade Records, 2012)

ARIEL PINK
L’ESPERIT ICONOCLASTA DEL POP
Sense renunciar a aquella esbojarrada extravagància i a l’encant casolà del qual va fer emblema amb “The
Doldrums”, la seva estrena a Paw Tracks, el segell d’Animal Collective, Ariel Pink segueix creixent com un
imprevisible torrent de pop psicodèlic, AOR, folk abonyegat, soul, electrònica casolana i cançó d’autor neuròtica. Alliberat d’aquell apèndix anomenat Haunted Graffiti amb el qual va gravar mitja dotzena d’àlbums, el
de Los Angeles dóna curs al seu esperit iconoclasta a “Pom Pom”, primer treball que va publicar sota el seu
nom en solitari i arrebatador malbaratament d’entusiasme i energia pop que tant reivindica a Frank Zappa
com recorre als foscos sons dels vuitanta i de les melodies cristal·lines dels seixanta.
“Pom Pom” (4AD, 2014)

ARTHUR RUSSELL’S INSTRUMENTALS

DIRECTED BY PETER GORDON
EXPLORANT EL LLEGAT DEL PARE DE L’AVANTGUARDA
Quatre dècades després que Arthur Russell creés els seus “Instrumentals”, una odissea musical de 150 moviments composta per poder ser interpretada tant per un sextet com per una orquestra musical, Peter Gordon,
compositor i antic col·laborador de Russell, torna a portar a escena un dels projectes de més envergadura
del músic i compositor estatunidenc mort l’any 1992. Un homenatge necessari a una figura capital que, a més
de compartir inclinacions estètiques amb Philip Glass i Steve Reich, va saber anar més enllà per alternar el
minimalisme amb la música de ball i el rock amb el neoclassicisme. En els últims anys, el mestre a l’ombra de
l’avantguarda ha estat reivindicat per artistes com Robyn, Hot Chip, José González, Scissors Sisters i Ólöf
Arnalds, entre d’altres.

BABES IN TOYLAND
LA TORNADA A LA VIDA DE LES FERES AUTORES DE “FONTANELLE”
No van arribar a formar part de l’escena riot grrrl, però Babes In Toyland van ser pioneres a l’hora de fer-se
un lloc a les files del grunge i, des d’allà, assestar contundents i poderosos cops de maça de rock cru i punk
inflamat per missatges d’alliberament de gènere. El trio, sorgit a Minneapolis l’any 1987, es va estrenar el 1990
amb “Spanking Machine”, va multiplicar la seva popularitat el 1992 amb l’aguerrit “Fontanelle” i van començar
a disoldre’s quan amb “Nemesisters” van aparèixer les carreres paral·leles, les entrades i sortides del grup i
les disputes pel nom de la banda. Ara, després de quasi dues dècades d’inactivitat, Kat Bjelland, Maureen
Herman i Lori Barbero, el trio original que va gravar “Fontanelle”, reapareix sobre els escenaris per a desencadenar un nou huracà.
“Minneapolism: Live. The Last Tour” (Cherry Red, 2001)

BATTLES
LES MATEMÀTIQUES FETES ROCK
En guaret des que van publicar el seu segon treball, “Gloss Drop”, els novaiorquesos Battles s’han passat part
de l’últim any donant forma al que serà el seu tercer treball, un nou capítol en la seva història de rock matemàtic, indie experimental, sacsejades instrumentals i diluvis elèctrics. Seguint les petjades de Tortoise, el trio
apuntala així una carrera que els hi va obrir les portes de Warp amb “Mirrored” i que, tot i la parada de prop
de quatre anys, ha donat peu a treballs interessants com “Dross Glop”, àlbum de remescles del seu segon
disc.
“Gloss Drop” (Warp, 2011)

BAXTER DURY
ROMANTICISME INQUIET I VERSÀTIL
Més d’una dècada després d’estrenar-se amb “Len Parrot’s Memorial Lift”, a Baxter Dury ja no se’l coneix
com al fill del desvergonyit Ian sinó com un inquiet i versàtil compositor capaç d’abraçar el romanticisme
fosc, l’art-pop, la psicodèlia i fins i tot el post-punk. El britànic ha anat recorrent tots aquests camins amb
treballs com “Floor Show” o “Happy Soup”, àlbums als quals suma ara un “It’s A Pleasure” amb què segueix
tirant del fil dels vuitanta tot i que reforçant la presència de retalls sintètics, recitats importats de la chanson i
petits drames servits entre teclats i delicioses veus femenines.
“It’s A Pleasure” (PIAS, 2014)

BELLE & SEBASTIAN
LA INSTITUCIÓ DE L’INDIE ESCOCÈS PERD LA VERGONYA
Tímids crònics del pop escocès i creadors exquisits convertits en respectada institució de l’indie, Belle &
Sebastian porten quasi una dècada jugant a treure’s la vergonya de sobre amb àlbums que, sense abandonar
l’esperit d’”If You’re Feeling Sinister” i “The Boy With The Arab Strap”, els han obert les portes de nous horitzons musicals reflectits en treballs com el jovial “The Life Pursuit” o el malenconiós i assolellat “Write About
Love”. Ara, cinc anys després del seu últim treball i amb Stuart Murdoch estrenant-se com a director de
cinema amb “God Help The Girl”, els de Glasgow retornen amb “Girls In Peacetime Want to Dance”, un treball
que combina el primorós pop de cambra de sempre amb excursions a la pista de ball com “The Party Line”.
“Girls in Peacetime Want to Dance” (Matador, 2015)

BENJAMIN BOOKER
EL BLUES, REINVENTAT A LA VELOCITAT DEL RAIG
El blues i el punk, units per obra i gràcia de Benjamin Booker, un jove de Virginia que anava per a locutor de
ràdio i ha acabat sacsejant-se entre convulsions elèctriques, sons pantanosos i pessigades de vudú-rock. Una
nova troballa del segell Rough Trade que presenta un músic capaç d’unir en un mateix cos a Chuck Berry i a
Led Zeppelin i refer a la velocitat del raig el blues del sud entre picades de distorsió cuirassada. El seu debut
homònim, publicat l’any passat i celebrat com un dels millors treballs de rock ardent de la passada campanya, és la millor prova de com un artista sortit del no-res pot acabar sacsejant els fonaments de la música
popular.
“Benjamin Booker” (Rough Trade, 2014)

THE BLACK KEYS
EL BLUES COM A CAMÍ A L’ÈXIT
Una dècada després de sortir d’aquell pantà de blues-rock cuirassat en el qual també havien xipollejat
TheWhite Stripes, el duo format per Dan Auerbach i Patrick Carney pot presumir de ser una de les bandes
més productives i d’èxit que ha donat el rock en els últims anys. Amb el blues corretjós i oxidat sempre
guiant els seus passos, el duo estatunidenc va fer un salt de gegant amb “Attack & Release”, treball produït
per Danger Mouse que va obrir les portes a projectes cada cop més ambiciosos i populars com “Brothers” o
“El Camino”. Àlbums que, a més de facilitar la seva entrada a l’Olimp del rock contemporani i de permetre’ls
treballar amb llegendes com Dr. John, han acabat desembocant a “Turn Blue”, treball que ve a justificar sobradament el seu idil·li amb els àlbums de platí, els Grammys i l’èxit massiu.
“Turn Blue” (Nonesuch, 2014)

THE BOHICAS
LA COL·LISIÓ ENTRE EL BLUES I L’ART-ROCK
El mateix olfacte que porta Domino a caçar a bandes com Franz Ferdinand i Arctic Monkeys l’ha portat ara
a fixar-se a The Bohicas, quartet londinenc que s’ha fet fort dintre del rock esmolat, les guitarres saturades
i l’influx de l’art-rock filtrat per la foscor del blues cuirassat i el punk. Un únic EP i l’impacte de cançons com
“XXX” i “Swarm”, robustes detonacions de punk-rock amb pinzellades kraut, els ha portat a obrir per a Franz
Ferdinand en diferents actuacions i a convertir-se en una sort d’encreuament impossible entre la Velvet Underground i els Black Keys.
“The Bohicas EP” (Domino, 2014)

BOREALS
AMBICIÓ AL SERVEI DEL ROCK EXPERIMENTAL
El trio barceloní Boreals, format por Miquel Serra i Víctor i Xavier Paradís, va començar a destacar amb
“Roma” i “Grecia”, dos EPs en els quals donaven forma a tots els seus esforços per conciliar el rock de guitarres expansives amb l’electrònica detallista, l’ambient i la IDM. Una ambiciosa barreja que la banda va explotar a fons amb “Antípodas”, debut que va unir a la perfecció el rock amb esquitxos electrònics amb l’space
rock, els sintetitzadors flotants i les connexions amb Mogwai i Boards Of Canada.
“Antípodas” (Irregular, 2013)

BRAND NEW
L’ESPERIT INFLAMAT DE L’INDIE ROCK
La collita emo de l’última dècada té en els nord-americans Brand New a uns dels seus més versàtils, imprevisibles i reconeguts representants. Els de Nova York s’han convertit en l’última dècada en una respectada
institució indie capaç de generar un autèntic fenomen de masses a Anglaterra, omplir el Wembley Arena i
escurçar distàncies entre el punk, el pop i el hardcore. Un ideari que el quartet ha explorat a consciència en
treballs com “Your Favourite Weapon”, “Deja Entendu” i, sobretot, “The Devil and God Are Raging Inside Me”
i “Daisy”, impecables fuetades de pop atapeït i noise emocionalment inflamat. Ara, després d’anys de rumors
i especulacions, la banda capitanejada per Jesse Lace ha tornat a entrar a l’estudi per gravar el que serà el
seu esperat cinquè treball.
“Daisy” (DCG/Interscope, 2009)

BRUNA
L’AVENTURER DE L’ELECTRÒNICA
Consolidat com a un dels millors productors de la capital catalana, el barceloní Carles Guajardo ja va plantar
la bandera al cim més emocional de l’IDM amb “And It Matters To Me To See You Smiling”, el seu debut de
2009, però amb “Thence”, el seu segon treball, va anar una mica més lluny i es va empatxar de ball, piruetes
dels vuitanta i àcid a doll per rememorar en clau house la música que escoltava a la seva infància. El 2014
spa.RK va publicar un maxi amb remescles de Henry Saiz, Marc Marzenit i Lost Twin d’aquell segon treball.
“Thence” (spa.RK, 2013)

CARIBOU
DAN SNAITH I LES SEVES ODISSEES PSICODÈLIQUES SENSE FINAL
Obstinat en anar un pas endavant de tothom a l’hora d’interpretar i reescriure els codis de l’experimentació
amb substància, Dan Snaith mai sembla tenir-ne prou i ni l’unànime aplaudiment que va acompanyar al
fantàstic “Andorra” ni l’èxit de vendes de “Swim” han aconseguit aplacar la seva inquietud. És per això que,
a més d’inventar-se un nou àlies (Daphni) amb el que canvia l’escenari per la cabina de discjòquei i de crear
el segell Jialong, el canadenc acaba de sortir de l’estudi amb “Our Love”, una altra joia de psicodèlia experimental, pop líquid i electrònica hipnòtica. Un pas més en l’odissea sintètica en la qual es va embarcar després
d’haver de renunciar al nom artístic de Manitoba i en el qual l’acompanyen col·laboradors estel·lars com Jessy
Lanza i Owen Pallett.
“Our Love” (City Slang, 2014)

CHEATAHS
MÚSCUL I FEEDBACK PER A REVIURE EL SHOEGAZE
Deixebles avantatjats d’aquesta nova onada de shoegaze que ha portat el retorn de bandes com My Bloody Valentine o Slowdive, els londinencs Cheatahs només van necessitar un parell d’EPs per fer-se un nom a
l’underground britànic i posar-se al capdavant dels nous hereus del feedback, el fuzz i la distorsió a borbollons. Liderada per Nathan Hewitt, guitarrista de directe de Male Bonding, el quartet es va estrenar a principis
de 2014 amb un debut per al segell Wichita en el qual centrifugaven noms com The Jesus & Mary Chain, Link
Wray, Dinosaur Jr. o els Teenage Fanclub més musculosos.
“Cheatahs” (Wichita, 2014)

CHELIS
L’ENCICLOPÈDIA DEL BALL
Versàtil i imprevisible com pocs, el saragossà DJ Chelis s’ha guanyat a pols figurar entre els millors discjòqueis del país gràcies a unes sessions en les que hi cap des del dubstep al trap passant per l’IDM, el techno,
el funk sintètic i el skweee. Uns vaivens estilístics rere els quals s’amaga un autèntic estudiós de la música
electrònica al qual li agrada desenterrar tresors ocults i donar a conèixer escenes emergents, gairebé sempre al marge de les tendències imperants. A més de posar-se darrere els plats, també és fundador del segell
Kontakte i actualment dirigeix Lo Fi Funk junt amb Hybakusha.

CHET FAKER
L’ELEGÀNCIA DEL SOUL DEL SEGLE XXI
El nom podriaa donar lloc a algun acudit però Chet Faker, el projecte que capitaneja el jove Nick Murphy, és
un assumpte ben seriós. Una elegant i astuta posada al dia del soul a partir de pinzellades de jazz i ritmes
electrònics amb la qual l’australià submergeix el gènere en el segle XXI. Nascut el 1988 a Melbourne, Murphy
va començar a foguejar-se amb projectes com Atlas Murphy i Sunday Kicks, va despuntar com Chet Faker
amb una sedosa versió de “No Diggity” de Blackstreet i el seu debut en solitari, “Built On Glass”, no ha fet
més que confirmar-lo com un dels artistes a seguir de prop en els pròxims anys.
“Built On Glass” (Future Classic, 2014)

CHILDHOOD
NOISE POP EVOCADOR I PLE DE BONES VIBRACIONS
Es van estrenar al Primavera Club amb “Lacuna”, el seu primer treball, acabat de sortir del forn i ara tornen
per la porta gran per desprendre’s de la seva condició de promesa del pop britànic i confirmar-se com a inspirats artesans del noise pop més evocador. A mig camí entre Tame Impala i The Jesus & Mary Chain, entre
l’encant psicodèlic i les cuirasses elèctriques, el quartet londinenc segueix fent bandera de hits com “Blue
Velvet”, “As I Am” o “Haltija” per obrir-se camí entre l’ensomni del pop i la sacsejada elèctrica i colpir gràcies
a la malenconiosa i envoltant veu de Ben Romans-Hopcraft.
“Lacuna” (Marathon Artists, 2014)

CHRISTIAN S
EL GROOVE EXÒTIC I INFAL·LIBLE
Nom destacat dins de Cómeme, el segell impulsat per Matías Agüayo, Christian S. porta sacsejant les pistes
de ball des dels noranta, quan va començar a revolucionar les nits de Colònia. Amb un primer EP, “Pitch Rider”, que subratlla la seva elegància a l’hora d’entrellaçar house, disco, beats hipnòtics i grooves de llocs com
a Sud-àfrica, l’alemany s’ha convertit en un habitual de les cabines del Nitsa Club o el Panorama Bar berlinès.
”Pitch Rider” (Cómeme, 2014)

CHRISTINA ROSENVINGE
LA SERENITAT DE LA CANÇÓ D’AUTORA AMB PEDIGRÍ
Amb més de tres dècades de carrera a l’esquena, Christina Rosenvinge és l’única artista espanyola que pot
pressumir d’haver sobreviscut al pop adolescent i d’haver esdevingut una icona del pop independent i de la
cançó d’autor plena de desencant i maduresa. Amb un cançoner que igual pot ancorar-se al rock amb pedigrí de Sonic Youth com aprofundir dins del folk confessional, la madrilenya va mirar enrere l’any 2011 amb
l’antologia “Un caso sin resolver”, repàs cronològic on hi cabien des de les seves primeres passes als platós
televisius a l’explosió de talent de treballs com “Tu labio superior” o “Continental 62”. En silenci discogràfic
des que va publicar “La joven Dolores”, Rosenvinge prepara un dou disc en el qual, com ella mateixa anunciava fa uns mesos, “hi ha més electrònica i un so més psicodèlic”.
“Lo Nuestro” (El Segell del Primavera, 2015)

THE CHURCH
LLEGENDA ATEMPORAL DEL POP AUSTRALIÀ
Llegenda de culte del post-punk australià, The Church han sobreviscut durant més de tres dècades fent-se
un forat entre la new wave, el power-pop i l’èpica fosca de cançons com “Under The Milky Way” i “Destination”. Coetanis de bandes com Echo & The Bunnymen i alineats amb la facció més elegant i estilitzada del
rock, les de Sidney tornet a Barcelona, on fa més d’una dècada que no actuen, per passar revista a treballs
de pes com “Starfish” o el seu debut “Of Skins And Heart” i conjugar aquell present que encarna “Further /
Deeper”, el seu vint-i-cinquè àlbum d’estudi, amb himnes immortals com “The Unguarded Moment” o “Reptile”. El retorn de la banda liderada per Steven Kilbey coincideix també amb l’edició de “Bajo un cielo prehistórico”, àlbum en el qual bandes espanyoles com Los Hermanos Dalton, Maga i Miraflores, entre d’altres,
rendeixen homenatge a la banda australiana.
“Further/Deeper” (+180 Records, 2015)

CINERAMA
LA CARA B DE THE WEDDING PRESENT DEMANA PAS
No content amb haver convertit el retorn de The Wedding Present en un dels millors regals que podia fer
als amants del pop disfressat de punk, David Gedge s’ha proposat un objectiu més díficil i, a dotze anys de
“Torino”, l’últim treball que va publicar amb Cinerama, reactiva el seu projecte paral·lel dedicat al pop delicat
i grava, sota aquest prisma, l’últim disc de The Wedding Present. D’aquesta forma, “Valentina”, últim capítol
d’aquesta història que comença a escriure’s l’any 1987 amb “George Best”, reneix ara en versió alternativa amb l’ajuda de Pedro Vigil i Paco Loco, arranjaments orquestrals, afecte i delicadesa on abans hi havia
múscul i cops de guitarra. Un fermall immillorable per a aquesta història de passió i resistència que Gedge va
reprendre l’any 2005 amb “Take Fountain”.
“Valentina” (Scopitones, 2015)

DJ COCO
FI DE FESTA SONAT PER AL PRIMAVERA SOUND
Resident de La [2] de Nitsa i crescut al caliu de les nits del Nitsa Club, DJ Coco alterna les seves sessions
barcelonines, sempre a cavall entre l’himne pop, l’indie i una enorme cultura musical amb parades a la música disco, el hip hop, el punk i l’electro-pop, amb excursions cada cop més freqüents a festivals com l’ATP
i Paredes de Coura i clubs de Los Angeles o Helsinki. A més de compartir escenari amb artistes com David
Holmes, Jaques Lucont, Erol Alkan o Ian Pooley i remesclar a Sidonie o Baxendale, el barceloní ha esdevingut
també sinònim de fi de festa per a Primavera Sound. I és que, des de fa anys, el festival no acaba fins que DJ
Coco no puja a l’escenari per servir una de les seves antològiques sessions de hits explosius i ritme imparable.

C.P.I
FOSCOR INDUSTRIAL A QUATRE MANS
Darrere del nom de C.P.I s’amaga el nou projecte que comparteixen el barceloní Marc Piñol i l’alemany Hugo
Capablanca, dos DJ’s i productors formats en mil refregues nocturnes que s’han aliat ara per explorar el new
beat, la música industrial i la influència de Psychic TV. Un altre pas de rosca a l’electrònica àcida i fosca que
s’ha donat a conèixer amb “Proceso”, el seu debut per a Hivern Discs.
“Proceso” (Hivern, 2014)

DAMIEN RICE
EL PALADÍ DEL FOLK INTIMISTA TRENCA EL SEU SILENCI
Els vuit anys de silenci que es van obrir després de la publicació de “9” han convertit el retorn de Damien
Rice en un dels esdeveniments de la temporada; una data marcada en vermell que el cantautor irlandès ha
aprofitat per buidar-se un cop més amb un “My Favourite Faded Fantasy” de factura impecable, lírica desconsolada i súpliques de folk explosiu amb les que Rice segueix apropant-se a l’èpica del pop. Seguint les
passes d’artistes com Jackson Browne o el primer Ryan Adams, l’irlandès ha aconseguit treure petroli de les
seves pròpies cicatrius i, amb només tres discos i una habilitat especial per a transitar entre les arrels i l’indie,
ja ha esdevingut una de les veus més destacades del folk intimista.
“My Favourite Faded Fantasy” (Atlantic, 2014)

DAN DEACON
EL MAG DE L’ELECTRÒNICA ATROTINADA RECUPERA LES SEVES ARRELS
El petit geni estrafolari de Nova York anuncia nou treball i quin millor lloc per venir a presentar-lo que a
Primavera Sound. Aquí se’l va poder veure l’any 2013 esprement al màxim l’ambiciós i retorçat “America”, una
descomunal obra d’orfebreria electrònica i rebombori simfònic, i aquí el tornarem a veure presentant “Gliss
Riffer”, treball que Domino publicarà al febrer i amb el qual l’autor de “Broms” anuncia el seu retorn al modus
operandi de treballs com “Spiderman Of The Rings”, amb el qual va començar a atapeir el pop de collages
electrònics, veus cridaneres, ritmes trastocats i brunzits sintètics. Una tornada a les arrels que, en canvi i
tractant-se de Dan Deacon pot acabar convertint-se en qualsevol cosa.
“Gliss Riffer” (Domino, 2015)

DAPHNI
EL PERFIL MÉS ELECTRÒNIC DE DAN SNAITH
Quan no està ocupat donant forma a les simfonies psicodèliques de Caribou, Dan Snaith s’entreté experimentant amb samples d’afrobeat i rock psicodèlic i distorsionant el techno a força d’injectar-li tones de bass
music i house brau. Una combinació que ja va explorar a fons en aquells dos “Daphni Edits” amb els quals es
va donar a conèixer i que ha portat una mica més enllà aliant-se amb Owen Pallet al maxi “Julia”.
“Julia” (Jiaolong, 2014)

DAVE P
LA VEU RADIOFÒNICA DE L’INDIE
Format en infinitat de festivals com Coachella, Electric Zoo, Wavefront Fest, FYF o Virgin Fest i soci de
JDH en les sessions d’èxit FIXED, Dave P s’ha convertit en un prestigiós discjòquei als Estats Units gràcies a
“Making Estafi”, un programa radiofònic mensual amb el qual el de Filadèlfia sacseja l’indie i el dance des de
l’emissora WXPN. El seu nom és sinònim de descobriments, troballes i sessions de marató de ball sintètic,
raons que l’han portat a involucrar-se en el segell RVNG i a compartir escenari amb Simiam Mobile Disco i
Soulwax, entre d’altres, a més de fer remixes d’artistes com The Whip o Bloc Party.

DEATH FROM ABOVE 1979
EL PUNK, A LA PISTA DE BALL
Una dècada després de publicar “You’re a Woman, I’m a Machine”, impactant i vigorós debut amb el qual
Jesse F. Keeler i Sebastien Grainger van sacsejar de valent el dance-punk i es van acabar convertint en sorprenent Disc d’Or a Canadà, el duo trenca el seu silenci amb “The Physical World”. Aparca temporalment els
seus projectes juntament amb MSTRKRFT i Les Montagnes per reprendre aquesta trepidant mescla de punk
i ball, de riffs cuirassats i ritme imparable, que els va convertir en desbocats companys de quinta de bandes
com The Faint.
“The Physical World” (Last Gang, 2014)

DER PANTHER
EXPERIMENTACIÓ SENSE XARXA SERVIDA DES DE MADRID
El duo madrileny Der Panther, conegut anteriorment com a Cälima, factura electrònica sedosa i repleta de
matisos experimentals, una aposta que han portat al límit cedint tot el protagonisme a la música i ocultantse sobre l’escenari en un cub de tela sobre el que es projecten imatges. Després de donar-se a conèixer
amb “Renaissence”, un treball editat al seu propi segell Evolving Tracks, i de guanyar-se comparacions amb
bandes com Animal Collective i Caribou, la banda madrilenya acaba de fitxar per El Segell del Primavera, on
publicarà un nou treball que navegarà entre el pop, l’electrònica, la psicodèlia i la world music.
“LUX” (El Segell del Primavera, 2015)

DIIV
INDIE EN PRIMERA PERSONA
Tres anys han passat ja des que Cole Smith, guitarrista de Beach Fossils, va començar la seva aventura en solitari amb DIIV, un projecte d’indie ambiental, guitarres etèries i veus envolupants que va acabar cristal·litzant
en “Oshin”. Tres anys en els quals el nom del de Nova York no ha fet més que cotitzar a l’alça i guanyar punts
per convertir-se en el nou fenomen de l’indie nord-americà. Acompanyat per Colby Hewitt (Smith Westerns),
Smith prepara el seu retorn amb un nou treball que estrenarà al Primavera Sound i amb el qual, assegura, ha
volgut conjugar agressivitat i poder melòdic.
“Oshin” (Captured Tracks, 2012)

DISAPPEARS
LA FRONTISSA ENTRE CAN I ELS STOOGES
Com a bons oriünds de Chicago, Disappears despatxen esmolat rock experimental tanmateix sona mecànic
i repetitiu com explota en riffs volcànics. Una barreja entre krautrock i punk, entre Can i els Stooges, que
el quartet estatunidenc ha anat afilant des de finals de la dècada passada en treballs com “Lux”, “Guider” i
“Era”. El 2011, Steve Shelley, bateria de Sonic Youth, es va sumar a la banda per actuar en directe, tot i que un
any després va ser substituït per Noah Leger. Actualment, la banda prepara el que serà el seu nou treball per
Kranky, que veurà la llum al llarg d’aquest any.
“Irreal” (Kranky, 2015)

DIXON
LA PEÇA CLAU AL TRENCACLOSQUES DE L’ELECTRÒNICA EUROPEA
Responsable del segell Innversions, llar d’artistes com Âme, Henrik Schwarz o Ian Pooley, a més d’un dels
productors més sol·licitats del deep house, l’alemany Dixon s’ha convertit en una de les peces clau de
l’electrònica europea i en un dels seus principals activistes gràcies a projectes com Sonar Kollektive. Especialitzat en despatxar com a discjòquei elegants sessions de house i techno, l’alemany és també un cotitzat
remixer per les mans del qual han passat cançons d’Underworld, Disclosure, The xx i Maya Jane Coles, entre
molts d’altres.

DULCE PÁJARA DE JUVENTUD
EUFÒRIA POP A LA BARCELONINA
Van ser una de les grans sorpreses de 2012, any on es van donar a conèixer amb un debut homònim de pop
vitalista i simfonies còsmiques, i ara tornen amb “Triumph”, àlbum que ha de confirmar-los com avantatjats
representants del pop més eufòric i entusiasta. I és que el quartet català segueix tirant del fil dels Flaming
Lips per donar forma a unes enfiladisses de pop on hi cap l’arravatament psicodèlic, la tornada perfecta o
la melodia retorçada entre guitarres elèctriques i capes i més capes d’èpica. Una tornada triomfal per a una
banda amb ganes de victòria.
“Triumph” (BCore, 2014)

EARTH
LA PRIMERA ENCARNACIÓ DEL DRONE METAL
Des d’Olympia, un dels bressols dels sons independents, Earth s’han fet forts en una manera d’entendre
el rock que comença per reinterpretar les troballes de bandes com King Crimson i transformar-los en una
piconadora de sons monolítics i tensos capaç d’engolir jazz i folk i donar forma a la primera encarnació del
drone metal. Liderada per Dylan Carlson, únic membre estable de la formació, la banda es va estrenar a
principis dels noranta i, àlbum rere àlbum, ha anat modulant la seva concepció del rock fosc i atipant d’ecos i
dissonàncies fins a arribar a “Primitive And Deadly”, el seu últim treball.
“Primitive And Deadly” (Southern Lord Records, 2014)

EARTHLESS
SOBREDOSI ÀCIDA I PSICODÈLICA
Seguint les passes de bandes com Black Mountain, els estatunidencs Earthless picotegen del rock àcid dels
setanta i de l’stoner rock dels noranta per expandir-se en frenètiques orgies instrumentals capitanejades pel
guitarrista Isaiah Mitchell. Amb un peu a Cream i l’altre a Black Sabbath, el trio que completen Mario Rubalcaba (Rocket From The Crypt, Hot Snakes) i Mike Eginton (Electric Nazarene) deu bona part de la seva reputació a uns explosius i imprevisibles directes, on cada interpretació es converteix en una jam demolidora, i a
excessos com el que els ha portat a aliar-se amb els Heavy Blanket de J Mascis per gravar “In A Dutch Haze”,
un disc amb una única composició de quasi una hora.
“In A Dutch Haze” (Outter Battery Records, 2014)

EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN
BLIXA BARGELD I LA BANDA SONORA DE LA GRAN GUERRA
Pioners de l’experimentació i renegats d’una avantguarda que han sacsejat, sempre que han pogut, armats
amb sintetizadors, trepants, maquinetes d’afaitar i artefactes industrials d’allò més variats, els alemanys
Einstürzende Neubauten segueixen esquivant la jubilació i, més de tres dècades després d’estrenar-se com
a convuls col·lectiu, segueixen guardant-se asos a la màniga. El més recent és “Lament”, treball amb el qual
Blixa Bargeld i els seus reinventen entre ritmes maquinals la Primera Guerra Mundial. Un espectacle pensat
per al directe i encarregat per l’Ajuntament de la localitat flamenca de Diskmuide per commemorar el primer
centenari del conflicte bèl·lic que ha acabat per convertir-se en un imaginatiu, heterodox i trencador disc ple
de laments i malsons.
“Lament” (BMG / Love Da Records, 2014)

ELECTRIC WIZARD
EL METAL, RETORÇAT PER LA BANDA “MÉS DURA DE L’UNIVERS”
Amb dues dècades de carrera a l’esquena i gairebé una desena de discos replets de riffs demolidors i ritmes
monolítics, Electric Wizard pot presumir de ser una de les bandes que més ha fet per renovar el metal,
enllaçant el classicisme dels setanta amb noves sortides pel doom i aixecant impenetrables murs de distorsió. Liderats pel cantant i guitarrista Justin Oborn, els de Dorset picotegen del stoner rock i de Black Sabbath, dels Melvins i de Sleep, per llançar detonacions com “Let Us Pray” i “Black Masses” i guanyar-se una
més que merescuda fama de “la banda més dura de l’univers”. Electric Wizard es presenta al festival amb
“Time To Die”, el seu últim i aclaparador treball.
“Time To Die” (Witchfinder, 2014)

EX HEX
POWER PUNK FEMENÍ PER A COBRIR LA BAIXA DE WILD FLAG.
Després de donar fi a Wild Flag, la banda que va formar al costat de les Sleater-Kinney Janet Weiss i Carrie
Brownstein, la cantant i guitarrista Mary Timony (Helium) torna a la càrrega amb Ex Hex, nou projecte on
l’acompanyen Betsy Wright (The Fire Tapes) i Laura Harris (The Aquarium) i amb el que es manté fidel a
aquell punk heterogeni i irresistiblement melòdic. Un vibrant festí elèctric amb picades d’ullet als Ramones,
les Runaways i Cheap Trick i un poderós acabat pop que el trio ha aconseguit encapsular a “Rips”, la seva
estrena per al segell Merge.
“Rips” (Merge, 2014)

EXXASENS
ABRASSIVA CÈL·LULA DEL METAL PROGRESSIU
Nascut a Barcelona el 2007, Exxasens és el projecte de Jordi Ruiz, guitarrista de Playmotive i Kyba que va
decidir llençar-se a una aventura en solitari per investigar les possibilitats del post-rock concebut des d’una
òptica casolana. Així, seguint el camí de bandes com Mogwai, Explosions In The Sky o Cave In i transformant
el que havia començat com un entreteniment en un projecte cada cop més seriós, la banda es va estrenar
creuant post-rock i metal progressiu a “Polaris” i va començar a jugar amb teclats i odissees galàctiques amb
“Beyond The Universe”, “Eleven Miles” i “Satellites”, treballs que els van portar a tocar a Moscú i San Petersburgo i amb els que s’han confirmat com una abrasiva cèl·lula instrumental del metall contemporani.
“Satellites” (Aloud Music, 2013)

EXOTERIC CONTINENT
SALT AL BUIT DE L’ABSTRACCIÓ
Darrere d’Exoteric Continent trobem al barceloní Arnau Sala, un creador que s’ha convertit en peça destacada de l’underground barceloní gràcies a la seva concepció radical d’electrònica com a llenguatge on caben
l’ambient, la música concreta, el dub i el techno més fosc i retorçat. Un salt al buit de l’abstracció que ha captat l’atenció de Dominic Fernow (Vatican Shadow), qui li ha editat al seu segell els treballs “Primera norma” i
“Referéndum”.
“Referéndum” (Hospital Productions, 2014).

FOXYGEN
LA NOVA CARA DEL ROCK CLÀSSIC
Si “We Are The 12st Century Ambassadors Of Peace & Magic”, el treball que van publicar el 2013, ja va ser
una balsàmica i revitalitzadora ració de rock de perfils clàssics i melodies memorables, Jonathan Rado
i Sam France han tirat la resta amb “…And Star Power”, treball en el qual s’han aliat amb membres d’Of Montreal, Bleached i els Flaming Lips per seguir desdibuixant el seu catàleg d’influències i tornar a fer rock, pop i
folk en 24 cançons entre les quals s’intueixen els ressons de David Bowie, T-Rex, els Beatles i la Velvet Underground. Després de veure’s obligats a suspendre la seva actuació en la passada edició del festival, els californians s’aproparan finalment a Barcelona per presentar “…And Star Power”.
“…And Star Power” (Jagjaguwar, 2014)

FUCKED UP
EL RETORN DE LA LOCOMOTORA CANADENCA DEL HARDCORE
Gairebé quatre anys han trigat els canadencs Fucked Up a donar continuïtat a “David Comes
To Life”, extenuant i arrabassat cim del hardcore més personal amb el qual la banda capitanejada per
l’inesgotable Pink Eyes va subratllar la seva aclaparadora singularitat. L’espera, no obstant això, ha valgut
la pena: aquí estan de nou els d’Ontario amb “Glass Boy”, nova dentada de punk polititzat, rock incendiari
i ritme desmesurat amb la qual el sextet inflama una mica més una carrera que va arrencar a mitjans de la
dècada passada i va començar a guanyar altura amb “The Chemistry Of Common Life”, la seva estrena a
Matador. Vells coneguts del festival, els seus volcànics i imprevisibles directes són d’assistència obligada.
“Glass Boy” (Matador, 2014)

FUMAÇA PRETA
CITA A CEGUES ENTRE OS MUTANTES I THE SONICS
Si existeix un lloc on el garage i el pop tropical, el punk i els ritmes llatins poden arribar a entendre’s per acabar fonent-se en un atropellat i al·lucinogen còctel, aquest no pot ser un altre que la ciutat d’Amsterdam, on
el músic i productor Alex Figueira va unir les peces aparentment inconnexes de Fumaça Preta. Amb Stuart
Carter i James Porch cobrint-li les esquenes, Figueira es va estrenar amb una rotunda i esbojarrada versió de
“The Witch” dels Sonics i per quan va publicar el seu debut homònim ja havia convertit a la seva banda en
l’encreuament quasi perfecte entre els Fuzztones i Os Mutantes.
“Fumaça Preta” (Soundway Records, 2014)

THE GHOST OF A SABER TOOTH TIGER
EL FLAMANT PRESENT POP DE SEAN LENNON I CHARLOTTE KEMP
The Ghost of a Saber Tooth Tiger, The GOASTT per abreujar, és el projecte de parella amb el qual Sean Lennon i Charlotte Kemp es capbussen en el pop neoclàssic i psicodèlic per tractar d’imaginar com haguessin
sonat els seixanta i els setanta des d’una perspectiva netament contemporània. Un pas més en la carrera de
Lennon per escapar de l’ombra del seu pare, el desaparegut John Lennon, que l’ha portat a “Midnight Sun”,
flamant i assolellat treball cuinat al costat de Dave Fridmann i Mark Roson. Un disc en el qual el tàndem format per Lennon i Kemp, parella sentimental a més d’artística, exhibeix influències clàssiques al mateix temps
que evita caure al pou d’allò “retro”.
“Midnight Sun” (Chimera Music, 2014)

GIANT SAND
HOWE GELB, GEGANT DEL ROCK AMERICÀ
Ja pot publicar esplèndids treballs en solitari, aliar-se amb Raimundo Amador per patentar el country per
bulerías o acariciar el cel del gospel amb treballs com “Sno Angel Like you” que, al final, Howe Gelb sempre
acaba tornant a Giant Sand. Ja ho va fer l’any 2011 per celebrar el 25è aniversari d’aquell projecte que el va
convertir en un dels grans renovadors de la música americana i torna a fer-ho ara que, amb la banda transformada en Giant Sand, recupera alguns dels músics que l’han acompanyat durant tots aquests anys per
transformar la frontera mexicana en una festa de soul, rock del sud, country ple de pols i delicat folk d’autor.
Una reencarnació musical que l’estatunidenc portarà a l’escenari acompanyat per una banda de set músics.
“Tucson” (Fire, 2012)

GREUS
EL METAL COM A VIA D’ESCAPAMENT
De la unió de Moho i Moksha, dues de les bandes que millor representen l’extremisme sònic i el metal com a
arma de destrucció massiva i llenguatge experimental, neix ara Greus. El duo format per Iván Ruiz i Eduardo
Rodríguez se serveix de la imbatible aliança entre guitarra i bateria per alinear-se en la facció més brutal del
rock i posar a prova les oïdes més exigents. El grup prepara la seva estrena discogràfica.

GUI BORATTO
EL GRAN EMBAIXADOR DE L’ELECTRÒNICA BRASILERA
El brasiler Gui Boratto s’ha consolidat els últims anys com un dels màxims exponents de l’electrònica del seu
país. Talen global al servei del minimal techno, el de Sao Paulo ha compost per a pel·lícules, remesclat infinitat d’artistes i produït treballs per a segells com EMI, BMG o Audiomatique. No obstant això, la seva llar està
al costat de Michael Mayer a Kompakt, segell en el qual va ajudar a impulsar el subsegell Archipiélago i on ha
publicat treballs amb “Chromophobia” o el més recent “Abaporu”, on dóna bon compte de la seva electrònica elegant avantguardista.
“Abaporu” (Kompatk, 2014)

HANS-JOACHIM ROEDELIUS
LA HISTÒRIA DE L’AVANTGUARDA ALEMANYA, EN PRIMERA PERSONA
Llegenda del krautrock i membre de bandes com Cluster i Harmonia, Hans-Joachim Roedelius, és també un
compositor avançat a la seva època; un autor esmunyedís que ha sabut moure’s sempre entre l’ambient i la
música experimental creant una de les carreres més sòlides i venerades de les avantguardes contemporànies.
Amb una extensa discografia que suma més de mig centenar de llançaments i un paper capital en el naixement del Zodiak Free Arts Lab de Berlín, l’artista alemany, pare espiritual i creatiu de Brian Eno, també s’ha
destacat per una agenda plena de col·laboracions que l’han portat a treballar al costat de Lloyd Cole, Tim
Story, Stefan Schneider (To Rococo Rot) o Christopher Chaplin. La seva visita a Barcelona és una oportunitat
única per apropar-se en directe a un bon tros de la història de la música alemanya i europea del segle XX.
“Tape Archive 1973-1978” (Bureau B, 2014)

HAR MAR SUPERSTAR (DJ SET)
RITME I BALL A CÀRREC DEL NOU PALADÍ DEL SOUL
Tercer en discòrdia al podi de renovadors del soul que completen Jamie Lidell i Eli “Paperboy” Reed, Sean
Tillman, l’home que s’amaga darrere de Har Mar Superstar, ja va passar l’any passat pel festival per demostrar
els seus dots com soulman i coronar-se com nou paladí de la música negra. Ara torna per canviar el micròfon
pels plats, des d’on donarà curs a tots els sons d’on ha anat picant durant la seva carrera i, del rock dels
cinquanta al funk passat pel soul, el pop dels vuitanta i el R&B, protagonitzant una irresistible sessió de ritme
i ball.

HEALTH
LA PELL ELECTRÒNICA DELS NOUS SOROLLISTES
Als californians Health els vam deixar l’any 2009 centrifugant el noise amb “Get Color” i obrint de bat a bat
el seu so perquè l’arravatament de percussions i distorsió a propulsió guanyés matisos i noves textures. Ara,
sis anys després, la banda de Los Angeles torna amb un tercer treball per a la gravació del qual han contat
amb l’ajuda de Bobby Krlic (The Haxan Cloak) i amb el que aprofundeixen en l’electrònica apropant-se una
mica a sons industrials. Líders d’aquella generació de nous sorollistes formada per bandes com No Age,
Black Dice o Holy Fuck, Health van publicar a l’any 2013 la banda sonora del videojoc “Max Payne 3”, un treball de perfils sintètics que podria anticipar el rumb del seu nou treball.
“Max Payne 3 Soundtrack” (Rockstar Games, 2013)

HISS GOLDEN MESSENGER
ELS ECOS DE LA VASTA TRADICIÓ AMERICANA
Després de formar part de bandes punk i indie com Ex-lgnota i The Court & Spark, MC Taylor i Scott Hirsch
van decidir canviar de registre amb Hiss Golden Messenger, un projecte de recuperació musical que els ha
portat a exhumar els sons rurals de Carolina del Nord. Una nova volta de rosca al folk que tan aviat es pot
vestir d’intimitat domèstica com a “Bad Debt”, treball que Taylor va gravar a la seva cuina, com pot absorbir
el millor del country i el rock americà. Això últim és el que passa en el cas de “Lateness Of Dancers”, cinquè
treball de la banda (primer que entreguen a Merge Records) i un autèntic pas endavant per a convertir a His
Golden Messenger en privilegiats impulsors de la tradició musical nord-americana.
“Lateness Of Dancers” (Merge, 2014)

HIVERN DISCS ALL-STARS
EL BUC INSÍGNIA DE LA NOVA ELECTRÒNICA ESTATAL
Si existeix una discogràfica capaç de marcar el ritme de l’electrònica estatal i convertir-se en buc insígnia
de l’escena barcelonina, aquesta és Hivern, segell establert a la capital catalana i impulsat per Oriol Riverola
(John Talabot) i Stainboy. Una plataforma que persegueix descobrir a artistes amb personalitat pròpia i que
arriben al Primavera Sound en format all-stars amb una nit protagonitzada per C.P.I., projecte format per
Marc Piñol i Hugo Capablanca; el duet de Tel-Aviv Red Axes; Dan Snaith com a Daphni; i Christian S.

HOOKWORMS
LA CONNEXIÓ BRITÀNICA DE FUGAZI
Es van estrenar amb “Pearl Mystic”, un fosc debut ple de punk arqueològic, hardcore abrasiu i garage fúnebre i el seu segon treball no ha fet més que confirmar a aquesta banda de Leeds com avantatjats pupils del
so de Washington DC. De fet, la mateixa banda reconeix que una de les seves intencions a l’hora de gravar
“The Hum”, el seu segon treball, era la de capturar l’essència de l’”Instrument” de Fugazi. El resultat és un
disc més feroç i fosc que el seu predecessor amb què els britànics, a més de postular-se com frontissa entre
el post-punk britànic i el hardcore provinent dels Estats Units, confirmen el bon ull de Domino a l’hora de
fitxar a noves bandes.
“The Hum” (Domino, 2014)

THE HOTELIER
DENTEGADES EMO DES DE MASSACHUSETTS
Es van presentar el 2011 amb “It Never Goes Out” i en tot just tres anys aquest quartet de Massachusetts ja
ha fet un pas de gegant en deixar enrere el bulliciós punk dels seus inicis per abraçar el post-hardcore i la
crítica social i política. A això sona precisament “Home, Like Noplace Is There”, abrasiu i torrencial segon treball amb el qual la banda nord-americana reivindica i celebra el emocore entre xiscles, guitarres desbordants
d’intensitat i moments de calma d’explosiu desenllaç. Una posada al dia de l’indie dels noranta i de les fites
de bandes com American Football i Sunny Day Real State a càrrec d’una banda més que prometedora.
“Home, Like Noplace Is There” (Tiny Engines, 2014)

IBEYI
ESPIRITUALITAT CONTEMPORÀNIA
Filles del prestigiós percussionista cubà Miguel Angá Díaz (Buenavista Social Club), les germanes Naomi i
Lisa-Kainde Díaz han protagonitzat l’última gran pirueta estilística de la dècada en tornar a connectar la
música tradicional dels esclaus afroamericans amb el segle XXI. Així, enllaçant l’electrònica i la música Yoruba, el dubstep i els resos espirituals originaris de Nigèria, aquestes bessones franc-cubanes s’han donat a
conèixer amb “Oya”, un EP de música “espiritual negra per a contemporanis” en el qual el soul del segle XXI
es reflecteix en el mirall de la tradició per crear un nou paisatge d’espiritualitat sintètica. Fitxades per XL, les
germanes preparen el seu debut homònim per aquest 2015.
“Ibeyi” (XL, 2015)

ICEAGE
ELECTRICITAT CLAUSTROFÒBICA DES DE DINAMARCA
Hereus de l’esperit torturat i fosc del post-punk i ferris defensors del hardcore en totes les seves encarnacions possibles, els danesos Iceage es van donar a conèixer el 2011 amb “New Brigade”, un estrident treball
de punk iconoclasta que els va obrir les portes de Matador i els va convertir en sorollosos herois locals. Ara,
després d’afilar guitarres amb “You’re Nothing”, els de Copenhaguen canvien lleugerament de registre amb
“Plowing Into The Field Of Love”, treball amb el qual s’endinsen en la senda del rock fosc i perillós i, seguint
els passos dels Bad Seeds, canvien l’electricitat a dojo per un so encara més asfixiant i claustrofòbic.
“Plowing Into The Filed Of Love” (Matador, 2014)

INTERPOL
FOS EN NEGRE PER AL ROCK DEL SEGLE XXI
Són, al costat de The Strokes, una de les poques bandes que han aconseguit sobreviure a aquella onada de
rock i post-punk novaiorquès que va començar a gestar-se a principis de dècada. Més fosca i britànica que
la majoria dels seus companys de generació, la banda liderada per la característica i envoltant veu de Paul
Banks es va donar a conèixer rellegint les cançons de Joy Division amb “Turn On The Bright Lights” i, de
mica en mica, han anat desenvolupant un discurs cada cop més personal sense abandonar els seus referents.
Així, després de superar alguns contratemps, girar amb U2 i escampar-se en diferents carreres en solitari, la
banda torna ara amb “El Pintor”, nou treball on segueixen pessigant el rock, esmolant guitarres i entregant
hits com “Anywhere” i “My Blue Supreme”.
“El Pintor” (Soft Limit, 2014)

JAMBINAI
TRADICIÓ COREANA PER FER MIQUES EL POST-ROCK
Vénen de Corea del Sud, però poc tenen a veure amb la indústria musical del seu país, centrada en el pop
de consum i el k-pop. De fet, la banda formada per Ilwoo Lee, Bomi Kim i Eun Young Sim trenca esquemes
fent servir instruments tradicionals del seu país com l’haegeum, el geomungo per donar forma a una brutal
barreja de post-rock, metall i música d’avantguarda. És normal que “Difference”, el seu primer treball, sigui un
arriscat i inclassificable treball de deformació musical en el qual els rastres del folclore popular queden enterrats sota espeses capes d’electrònica i dolorosa distorsió. Una troballa a la mida de les oïdes més exigents i
resistents.
“Difference” (Jambinai, 2014)

JAMES BLAKE
L’ELEGÀNCIA CAPTIVADORA DEL NOU SOUL SINTÈTIC
James Blake, el gran estilista de l’electrònica contemporània i un dels més elegants ideòlegs del soul sintètic,
retorna amb el seu tercer disc, una esperada continuació per a l’aclamat “Overgrown” per la qual el productor de Londres ha comptat amb les col·laboracions de Kanye West i Bon Iver, entre d’altres. A l’espera de publicar aquest nou disc, el britànic, enllaç perdut entre Stevie Wonder i Burial, va llançar a finals de 2014 “200
premi”, una nova composició on fa servir sintetitzadors per donar-li una nova rebolcada al dubstep. Un nou
pas al davant d’un artista en constant creixement i que els seus directes, a cavall entre l’espectacle tecnològic i la reivindicació del crooner de tota la vida, mai deixen a ningú indiferent.
“Overgrown” (Polydor, 2013)

JMII
LES AVENTURES EN SOLITARI DEL 50% D´ASTER
A més de compartir juntament amb Pettre el comandament d’Aster, un dels noms bandera d’Hivern Discs,
Juan Miguel II és també un inquiet DJ i productor que tant impulsa les sessions Geradehaus al Club Prince
Charles de Berlín com s’estrena en solitari amb un treball beneït per 100% Silk on conflueixen el house de
Chicago, l’ambient, pinzellades de trance, beats embogits i sintetitzadors entremaliats.
“Nueva York” (100% Silk, 2012)

JOAN MIQUEL OLIVER
CANÇONS GALÀCTIQUES DESPRÉS DEL FUNERAL D’ANTÒNIA FONT
Il·lustre continuador d’aquesta saga de cançó galàctica patentada per Jaume Sisa, Joan Miquel Oliver no sap
estar-se quiet i, a més d’haver format part d’Antònia Font, una de les bandes més inclassificables i populars
sorgides de l’escena mallorquina, s’ha llaurat una carrera en solitari que tant es tradueix en discos de pop en
miniatura com en “Surfistes a càmera lenta”, col·laboracions amb Albert Pla i Quimi Portet, o llibres com “Setembre, octubre i novembre”. Considerat com un dels creadors més dotats del pop en català, Oliver torna ara
a l’actualitat musical després de la dissolució d’Antònia Font amb un nou treball en solitari on seguirà donant
bon compte de les seves obsessions galàctiques i la seva habilitat compositiva.
“Bombon Mallorquin” (Blau, 2009)

JON HOPKINS
EL NOU MAG DE L’ELECTRÒNICA DE BALL
Nom de moda de l’electrònica contemporània, John Hopkins passa per ser un dels artistes més sol·licitats
i, al mateix temps, versàtils, del panorama musical britànic. Així, després de treballar amb Brian Eno i David
Holmes, el de Surrey va apuntar alt amb “Inmunity”, un tractat de techno elegant, sensual i al·lucinogen que
li va obrir les portes de l’elit electrònica i el va col·locar a la llista de nominats per al Mercury Prize. La seva
col·laboració amb Coldplay a “Ghost Stories”, on va coproduir la preciosa i delicada “Midnight”, no ha fet més
que disparar la seva cotització i donar major rellevància als seus directes, on reforça el perfil ballable de les
seves composicions amb una experiència sensorial completa. Instal·lat a Domino, el britànic va publicar el
2014 l’EP “Asleep Versions”.
“Asleep Versions” (Domino, 2014)

JOSÉ GONZÁLEZ
SENTIT I SENSIBILITAT PER AL FOLK EN CARN VIVA
Vell conegut del festival, a José González l’hem vist presentar-se en solitari o junt amb Junip, banda que va
fundar abans de donar-se a conèixer amb la seva versió nua del “Heartbeat” de The Knife i ambdós casos, el
resultat ha estat pràcticament el mateix: emocions a flor de pell i una intensitat sobrenatural. Avalat per treballs com “Veneer” i “In Our Nature”, aquest suec d’origen argentí torna a Barcelona per presentar “Vestiges
& Claws”, el seu primer treball d’estudi en set anys i el primer que grava en solitari després de la reunió de
Junip amb un disc homònim el 2013. Una aposta més que segura per als amants del folk descarnat i per fer
una mica més suportable l’absència d’Elliott Smith.
“Vestiges & Claws” (Mute, 2015)

THE JUAN MACLEAN (LIVE)
EL PRESSENTIMENT EXPERIMENTAL DE LA PISTA DE BALL
A més de presentar-se en solitari, Nancy Whang ho fa també com a meitat i part de The Juan McLean,
projecte que comparteix amb John MacLean i amb el qual porten ja una dècada redefinint els paràmetres
del ball i experimentant amb l’electrònica des d’una perspectiva fosca i afilada. El duo, que es va estrenar el
2005 amb “Less Than Human”, segueix encerant el house i l’electro i, després de passar més de cinc anys en
guaret, reapareix ara amb “In A Dream”, un treball on, sense renunciar a les enfiladisses experimentals, aposta decididament per l’electrònica pop, apropant-se una mica més a The Human League.
“In A Dream” (DFA, 2014)

JULIAN CASABLANCAS+THE VOIDZ
VIDA (EXPERIMENTAL) AL MARGE DE THE STROKES
Després d’estrenar-se en solitari l’any 2009 amb “Phrazes For The Young”, un treball de marcat perfil electrònic i influència del synth-pop, el cantant dels Strokes va decidir canviar de registre i obrir un nou camí
paral·lel al costat de The Voidz, un projecte que presenta una cara completament diferent del compositor de
Nova York. Així, en comptes d’himnes instantanis, guitarres addictives i ritmes infecciosos, Casablancas ha
ofert singles de deu minuts, atmosferes fosques i asfixiants i cançons que lliguen a Sonic Youth amb Deerhunter, a Talking Heads amb l’electrònica domèstica, i a la seva pròpia banda amb una versió cubista del
rock. Una arriscada i sorprenent via d’escapament que tant el pot portar a ritmes tropicals com a la foscor
industrial i a la qual ha donat refugi a Cult Records, el seu propi segell discogràfic.
“Tyranny” (Cult Records, 2014)

THE JULIE RUIN
EL PUNK SEGONS KATHLEEN HANNA
Plantant cara a la malaltia que va fer pública al documental “The Punk Singer” i deixant enrere aquell passat
il·lustre que la reconeix com a icona fundacional del moviment riot grrrl al costat de Bikini Kill primer i Le
Tigre després Kathleen Hanna torna a la càrrega per a seguir defensant una versió sintetitzada, polititzada i
furiosa del punk de tota la vida. Acompanyada per l’ex Bikini Kill Kathi Wilcox, Kenny Mellman, Sara Landeau
i Carmine Cavelli, la cantant de Portland repren la seva carrera sota el nom de The Julie Ruin, títol del disc en
solitari que va publicar l’any 1997. Després de veure’s obligada a suspendre la seva actuació de l’any passat,
la cantant presentarà per fi a Barcelona “Run Fast”, un festí de cridòria punk, ritmes elàstics i consignes en
flames.
“Run Fast” (TJR Records, 2013)

JUNGLE
EL RENAIXEMENT DEL NEOSOUL
Van irrompre del no-res amb “Platoon”, però JUNGLE es van materialitzar en la passada edició de Primavera
Club, on la seva nominació al Mercury Prize va convertir la seva actuació en un dels moments més esperats
del festival. Ara, tornen per seguir encerant la pista de ball amb una nova ració de funk elegant, neosoul
sedós i tones de sensualitat. Amb el seu debut homònim convertit en un dels àlbums destacats de la temporada, una reividicació i reinvenció de la música negra en clau sintetitzada, la banda capitanejada per Josh
Lloyd-Watson i Tom McFarland tornarà a demostrar perquè està considerada com una de les grans revelacions de la música urbana contemporània.
“Jungle” (XL, 2014)

KELELA
LA NOVA MUSA DEL R&B MUTANT
Es va donar a conèixer amb les seves col·laboracions amb Teengirl Fantasy, Kingdom i Daedelus, però ha
estat la seva estrena amb “Cut 4 Me” el què ha convertit aquesta jove cantant estatunidenca en nova reina
mare del soul mutant i el R&B contemporani. Acompanyada pels beats metàl·lics i minimalistes de Fade To
Mind, la de Washington DC ha aconseguit canviar els codis d’un gènere volàtil per definició per a dominar
amb la seva elegant i suggerent veu uns patrons rítmics que a la seva boca es tornen innovadors i captivadors. Encara recent l’impacte de la seva estrena, la cantant va presentar al febrer de 2014 “The High”, nou tall
sensual i experimental al qual han seguit les seves col·laboracions amb Bok Bok i Boots.
“Cut 4 Me” (Fade To Mind, 2013)

KEVIN MORBY
PER LA SENDA DELS GRANS DE LA CANÇÓ AMERICANA
Kevin Morby, conegut com al baixista de Woods i aliat de Cassie Ramone en The Babies, segueix provant-se
en solitari i, després de debutar el 2013 amb “Harlem River”, torna a la càrrega amb “Still Life”, un elegant
treball de pop i folk esquitxat de psicodèlia amb el qual el músic texà segueix creixent com a compositor al
mateix temps que s’apropa als grans noms de la cançó americana. Un autor per la senda de Kurt Vile que
abraça la tradició i és capaç d’unir el classicisme de Dylan amb la llibertat creativa del pop.
“Still Life” (Woodsist, 2014)

THE KVB
AL RESCAT DE LA MEMÒRIA DEL MANCHESTER MÉS FOSC
Donant forma a un munt d’influències d’entre les quals destaquen les empremtes de The Cure i Joy Division
i portant la seva música per camins paral·lels als del Krautrock, el post-punk i l’electrònica fosca i d’estil sinistre, l’anglès Nick Wood ha creat The KVB, un projecte personal al qual se li ha sumat la teclista Kat Day i amb
el que reviu amb habilitat l’esperit del Manchester dels anys vuitanta. Amb dos àlbums publicats i un acabat
pop que obliga a pensar en la baula perduda entre Joy Division i New Order, els britànics acaben de publicar
“Out Of Body”, EP que els confirma com molt més que uns rastrejadors de sons passats.
“Out Of Body” (A Records, 2014)

LAS RUINAS
BARCELONA L’OASI DEL PUNK I EL NOISE
Especialitzats en el noble art de despatxar canonades de punk-pop desbordants de sentit de l’humor, Las
Ruinas segueixen el seu camí i, tot just quan tothom esperava que s’afegissin a aquella seqüència formada
per Los Ramones i Los Nikis, s’han tret del barret “Toni Bravo”, un treball més net i cristal·lí que canvia els
cops de punk per noise-pop lluminós. El trio de Barcelona segueix així amb aquella estratègia de dominació
que van començar a principis d’aquesta dècada i que, asseguren, els portarà a publicar deu àlbums en altres
tants anys. De moment ja en porten quatre. I cada un millor.
“Toni Bravo” (El Genio Equivocado, 2014)

LES AMBASSADEURS
LA VEU D’OR D’ÀFRICA FA MEMÒRIA
És la veu d’or d’Àfrica, un artista capaç de convertir la seva gola en l’emblema d’un país i de tot un continent i
de redefinir l’anomenat afro-pop sense haver de renunciar a les seves arrels. Descendent directe de Sundjiata
Keita, fundador de l’imperi mandinga, Keita va ser rebutjat per la seva pròpia família per ser albí, factor que
el malià va convertir en un dels motors creatius del seu treball. Recolzat per Le Super Rail Banda Du Buffet
Hotel de la Gare de Bamako i convertit en icona universal gràcies a la seva habilitat per fondre el folklore africà amb el jazz, el funk i el pop, Keita torna ara al capdavant de Les Ambassadeurs, llegendària formació per
la qual van desfilar Amadou & Mariam, Cheikh Tidiane Seck i Kanté Manfila, entre d’altres, i que reneix quatre
dècades després de la seva fundació. Un supergrup per a la història que va convertir a Keita en llegenda i va
dinamitar límits sonors en absorbir jazz, ritmes llatins i música tradicional.
“Les Ambassadeurs du Motel de Bamako” (Sterns Africa, 2014)

LOS PUNSETES
AÏRATS PORTAVEUS DEL NOU INDIE ESTATAL
Portaveus a contracor del desencantament de tota una generació, Los Punsetes s’han confirmat amb “LPIV”,
el seu quart treball, com un dels descobriments més valuosos del pop de guitarres estatal. Políticament
incorrectes i amb unes lletres provocadores i agressives, els madrilenys es van estrenar el 2009 amb un
afilat debut homònim i, des de llavors, no han fet més que afinar la punteria, engreixant aquesta formigonera
de punk-pop d’on sorgeixen himnes com “Dos policías”, “Tus amigos” i “Opinión de mierda”; perfeccionant la
seva hieràtica i inquietant posada en escena; i convertint-se en un robust ariet amb el qual envestir l’indie actual.
“LPIV” (Canada, 2014)

MAC DEMARCO
ARTESANÍA I LO-FI PER REVIFAR L’INDIE
Autor emblema del segell Captured Tracks, el canadenc Mac DeMarco ha aconseguit treure’s de sobre la
condició de revel·lació que va acompanyar el seu debut, l’EP “ Rock And Roll Night Club”, per esdevenir en
només un parell d’anys una de les veus més singulars de l’indie actual. I tot gràcies a “Salad Days”, un disc
que amplifica tot allò de bo que ja tenia “2”, i el confirma com atípic artesà del lo-fi capaç de passar del jangle pop al glam i de reinvindicar-se com una espècie de Marc Bolan extravagant.
“Salad Days” (Captured Tracks, 2014)

MACEO PLEX
ARTESÀ DEL FUNK DEL FUTUR
Seguint el deixant de clàssics com Parliament o Funkadelic però sense renunciar a l’amplitud de mires
contemporània de Luomo i al batec sintètic de Model 500, Maceo Plex s’ha convertit en l’estendard del funk
futurista i marcià. Un músic capaç de reinventar la música negra sense descuidar les arrels i de viatjar a noves
dimensions amb les seves andanades àcides i mutants.
“Conjure Infinity” (Drumcode, 2014)

MARC PIÑOL
ELECTRÒNICA AMB PEDIGRÍ ‘MADE IN’ BARCELONA
Nom clau a l’escena electrònica de Barcelona, Marc Piñol pot presumir d’haver estat un dels pocs habitants
de l’underground que s’ha relacionat amb la música a pràcticament tots els nivells. Periodista musical i dealer
de l’avui difunta CD Drome, el discjòquei barceloní va ser durant tres lustres resident del Nitsa Club, on es va
llaurar una merescuda reputació d’exquisit selector i DJ impecable. Ara, després d’enterrar el seu antic àlies
i haver signat produccions per Umbral i Abecedari, Piñol recupera el seu nom de pila per presentar “Clef III”,
maxi amb el qual obre una nova etapa marcada per l’acid house amb ornaments galàctics i ritme imparable.
“Cleff III” (La Belle, 2014)

MARC RIBOT’S CERAMIC DOG
EL GUITARRISTA DE NOVA YORK, EN VERSIÓ DESBOCADA
Polivalent i cotitzat guitarrista capaç de posar-se al servei de John Zorn, Caetano Veloso, Andrés Calamaro,
Tom Waits o Elvis Costello, entre molts d’altres, Marc Ribot segueix esquivant les convencions i, després de
reinterpretar les cançons d’Arsenio Rodríguez amb Los Cubanitos Postizos, es transforma ara en Ceramic
Dog, estrident i poderós trio amb què compleix finalment el seu desig de tenir “una veritable banda de rock”.
Acompanyat per Shahzad Ismaily (Lou Reed, Yoko Ono) Ches Smith (Mr. Bungle, Mary Halvorson), Ribot ha
bolcat tota la seva energia en treballs com “Party Intellectuals” o “Your Turn”, orgies d’electricitat experimental, ritmes embogits i actitud punk que tanmateix li serveix per demolir el “Break On Through” dels Doors
com per apropiar-se d’un clàssic del jazz com el “Take 5” de Dave Brubeck.
“Your Turn” (Yellowbird Records, 2013)

MDOU MOCTAR
LA REINVENCIÓ DE LES MÚSIQUES DEL SAHEL
Quan la música esdevé un llenguatge global i els sons dels deserts del Níger acaben lligant-se amb bases
electròniques i pinzellades d’autotune, poden acabar apareixent músics com Mdou Moctar, compositor
tuareg que sembla decidit a dinamitar qualsevol prevenció estilística. Crescut a Agadez (Nigèria) i tranformat en un autèntic fenòmen al Sahel gràcies a la difusió de les seves cançons per mitjà de telèfons mòbils, el
guitarrista reinventa el folk, el fa mutar amb pegats electrònics i reparteix la seva obra en multitud de recopilacions domèstiques. El 2013 va publicar el seu primer disc internacional, “Afelane”, al qual ha de seguir una
pel·lícula que el mateix músic està realitzant i que aspira a convertir-se en el primer film en llengua tuareg.
“Afelane” (Sahel Sounds, 2013)

MERCROMINA
LA TORNADA A LA VIDA DE L’INDIE MÉS INTENS I INTRIGANT
Deu anys després de plegar veles i donar per tancada aquella història que va sorgir de les restes de Surfin’
Bichos, va guanyar alçada amb discos com “Canciones de andar por casa” i “Bingo” i va acabar firmant una
de les pàgines més intenses, enigmàtiques i originals de l’indie nacional, Mercromina torna a la vida. Aprofitant el 25 aniversari de Subterfuge, els d’Albacete van reaparèixer dalt de l’escenari i al cap de poc ja estaven
en un estudi gravant mitja desena de cançons que podrien veure la llum pròximament en forma d’EP.
“1995-2005” (Subterfuge, 2006)

MIKAL CRONIN
EL POP COM A LLENGUATGE ESSENCIAL
Mà dreta de Ty Segall i membres de bandes com Moonhearts, Okie Dokie i Party Fowl, el californià Mikal Cronin ha fet de la seva carrera un autèntic cant d’amor al pop intens i arravatat. Una passió desbocada a la qual
ha dedicat treballs com el seu debut en solitari el 2011 i que el porta a reivindicar l’atemporalitat de la melodia efervescent, el garage adhesiu i el pop com a vehicle essencial. El seu últim treball, “MCII”, transforma la
seva devoció per bandes com els Lemonheads o Teenage Fanclub en un exemplar tractat de pop vitalista,
lluminós i sense edat. Cançons per arrencar somriures i tornar a creure en el pop.
“MCII” (Merge, 2013)

MIKE SIMONETTI
LA CARA MÉS VIBRANT DE NOVA YORK
Llegenda del subsòl de Nova York, a Mike Simonetti se’l recorda tant pel seu il·lustre passat com a DJ a clubs
com el Palladium, The Tunnel, o Soul Kitchen com per la creació de Troubleman Records, segell d’on sortirien bandes com Chromatics, Wolf Eyes, Black Diu o Erase Errata, entre d’altres. Agitador cultural sempre
en moviment, el de Nova Jersey és també responsable de les festes Contort Yourself, dedicades a exhumar
les escenes disco i post-punk, i d’impulsar el segell de culte Italians Do It Better, on el 2011 va publicar el seu
debut, “Capricornio Rising”, i que ara ha abandonat per aliar-se Mike Spiner, fundador de Captured Tracks, al
projecte amb Pale Blue.
“The Past We Leave Behind” (Captured Tracks, 2015)

MINERAL
EL RETORN DE L’EMOCORE MÉS INFLAMAT
Com no hi ha dos sense tres, a les reunions de Sunny Day Real Estate i American Football se’ls hi suma ara
la de Mineral, tercers en discòrdia en un hipotètic podi de l’emocore i llegenda perduda des que van desaparèixer després de l’edició, l’any 1998, d’”Endserenading”, el seu segon treball. Ara, coincidint amb el 20è
aniversari de la formació de la banda, Chris Simpson, Jeremy Gomez, Gabriel Wiley i Scott McCarver tornen a ajuntar-se per actuar per primer cop després de 17 anys de silenci i reactivar una carrera que, tot i la
seva brevetat, va deixar fites com “The Power Of Failing”, debut en el qual la banda va aconseguir lligar a la
perfecció l’agressivitat del hardcore i la hipersensibilitat pròpia de l’època. El retorn dels de Texas coincideix
amb l’edició de l’antologia “1994-1998. The Complete Collection”.
“1994-1998. The Complete Collection” (Xtra Mile Recordings, 2014)

MIQUEL SERRA
EL TRESOR OCULT DEL FOLK MALLORQUÍ
A Miquel Serra el vam descobrir amb “(2009-2010)”, una boirosa col·lecció de cançons autoeditades que
presentava en societat a un atípic cantautor. Una joia oculta del folk mallorquí capaç de fondre la cançó
d’autor amb picades d’ullet a Robert Wyatt, Pink Floyd i Animal Collective i mantenir intacta la seva personalitat. “Roses místiques”, el seu segon treball, no ha fet més que confirmar a Serra com un petit geni del
folk de cantonades borroses i propietats evocadores, qualitats que queden confirmades a “La felicitat dels
animals”, àlbum amb què Serra lliga afablement folk i psicodèlia. Una subtil delicadesa cuinada al costat dels
Oliva Trencada Pep Toni Ferrer i Michael Mesquida a la qual el mallorquí va afegir un segon disc acústic, “El
perfum dels vegetals”, en la seva edició en vinil.
“La felicitat dels animals” (Foehn, 2014)

MOURN
ENERGIA DESBORDANT EN UN DELS DEBUTS DE L’ANY
Amb unes edats que van dels quinze als divuit anys i una influència familiar importantíssima, MOURN, la banda liderada per Laia i Jazz, les dues filles de Ramón Rodriguez (Madee, The New Raemon), han aconseguit
deixar bocabadada la mateixa Pitchfork, que ha escollit el seu single “Silver Gold” com una de les cançons de
la temporada. Les raons, en aquest cas, són ben simples: ecos a PJ Harvey i Sunny Day Real State, una actitud punk via Sleater-Kinney i una energia desbordant. Motius més que suficients per fer que la seva estrena
al segell Sones sigui un dels debuts de la temporada i un dels àlbums més sorprenents dels últims anys.
“Mourn” (Sones, 2014)

MOVEMENT
FOSCA ELEGÀNCIA AUSTRALIANA
Van ser una de les grans revelacions de la passada edició del Primavera Club i ara tornen per seguir justificant tant enrenou. No és d’estranyar tenint en compte que el trio de Sidney ha aconseguit fer-se un forat
entre el més elegant i estilitzat de la temporada gràcies a la seva concepció del R&B i el soul. A cavall entre
Prince i el nou soul sintètic, Movement despatxa ritmes esquelètics replets d’emoció. Un parell de singles els
han bastat per convertir-se en banderers de l’elegància fosca i setinada. Al seu retorn a Barcelona presentaran el seu EP de debut homònim.
“Movement” (Modular Recordings, 2014)

MUJERES
ALIANÇA PERFECTA ENTRE POP I GARAGE
Sembla que va ser ahir quan Mujeres van aparèixer retorçant garage i exhumant versions cuirassades dels
nuggets dels seixanta, però els barcelonins van ja pel seu quart treball, un “Marathon” on, sense renunciar a
aquell esperit vibrant i gamberro, s’apropen una mica més als Black Lips i descobrint el seu perfil més pop.
Un nou pas endavant per a una banda que ja va donar un cop de volant a la seva carrera l’any passat quan
van publicar “Aquellos ojos”, el seu primer EP en castellà.
“Marathon” (Canada, 2014)

MY BRIGHTEST DIAMOND
SHARA WORDEN I EL GRAN LABORATORI DEL POP
Emparada per Sufjan Stevens al seu segell Asthmatic Kitten, Shara Worden segueix esborrant les petjades
que va deixar al seu pas Joanna Newson per transformar el pop en un immens laboratori on pervertir folk,
cabaret, rock, operetes i música de cambra. De tan imprevisible i heterodox camp de proves han sorgit treballs com “Tear It Down”, “A Thousand Shark’s Teeth” i “All Things Will Unwind”, on la de Michigan demostra
la seva habilitat a l’hora de modelar i deformar qualsevol estil per adaptar-lo a una veu que sembla sorgida
d’una altra època. “This Is My Hand”, el seu últim treball, va un pas més enllà incorporant tapissos electrònics
a la seva elegant desconstrucció musical.
“This Is My Hand” (Asthmatic Kitten, 2014)

NANCY WHANG (DJ SET)
LA MUSA DE DFA VOLA EN SOLITARI
A la Nancy Whang l’hem vist posant veu i emoció a LCD Soundsystem i The Juan MacLean i, en fi, prestant
les seves cordes vocals a infinitat de projectes, però ara la descobrim fent un pas endavant i deixant a un
costat el seu paper de musa de DFA per conrear la seva faceta com a DJ, paper que ha vingut exercint en els
últims temps amb unes frenètiques sessions de dance i post-punk. Al mateix temps, la de Portland segueix
avançant la possibilitat d’un àlbum en solitari amb treballs com “The Nancy Whang Casablanca Reworks”,
l’EP on versiona temes de Kiss, Donna Summer, Dennis Parker i Parliament.
“The Nancy Whang Casablanca Reworks” (Gomma, 2014)

NELEONARD
L’ELEGÀNCIA DEL POP BARCELONÍ
De l’escena barcelonina, font inesgotable de bandes cada cop més singulars, sorgeixen Neleonard, quintet
que pren el testimoni d’estilistes del pop com Doble Pletina per instalar-se en aquell pop elegant i agradable
que tant beu de Belle & Sebastian i La Buena Vida com de Jens Lekman o The Divine Comedy. La formació,
sorgida del col·lectiu Hi Jauh USB?, va néixer com un projecte personal de Nele Navío i, a poc a poc i a força
de sumar membres de Gúdar o Los Probeta, s’ha fet un forat entre la facció més refinada i seductora del
pop. Cançons majúscules esplèndidament arranjades i servides amb un gran luxe de detalls a “Agost”, el seu
EP de presentació a Elefant.
“Agosto” (Elefant, 2014)

THE NEW PORNOGRAPHERS
SUPERPOP A LA CANDENCA
Centrats durant els últims anys en les seves carreres en solitari, A.C. Newman, Dan Bejar, Neko Case i companyia reactiven aquella precisa i engreixada maquinària de pop lluminós que és The New Pornographers
per a presentar “Bill Bruisers”, el seu primer treball en quatre anys. Consolidats com supergrup indie per
excel·lència, els canadencs reprenen així el camí de treballs com “Mass Romantic”, “Twin Cinema” i “Challengers” amb un nou disc que és un cant d’amor al pop torrencial i colorista; una vitalista postal de power-pop
fet a mà i carregat de delicioses harmonies vocals amb el que el grup canadenc segueix utilitzant la seva
devoció per Big Star, The Zombies i The Beach Boys i donant regna solta a la seva passió per les melodies
clàssiques i els arranjaments eufòrics.
“Bill Bruisers” (Matador, 2014)

NUEVA VULCANO
EL PODER IMPARABLE DEL PUNK DE BARCELONA
Casualitat o no, coincidint amb el 25 aniversari del segell BCore tornen Nueva Vulcano, una de les bandes
emblema de l’escuderia barcelonina i formació nascuda de les cendres dels enyorats Aina. Així, cinc anys
després de “Los peces de colores”, la banda liderada per Artur Estrada reprèn la senda del punk-rock inflamat, les tornades memorables i aquesta intensitat lligada al hardcore per tancar una temporada sabàtica
amb prou feines interrompuda per un grapat d’actuacions i concert d’homenatge a The Replacements i celebrar la seva primera dècada d’existència amb un nou treball. Un quart disc que, deu anys després de “Principal Primera”, reforça la seva aliança amb el punk poderós i les melodies imparables.
“Novelería” (BCore, 2015)

NÚRIA GRAHAM
UN DIAMANT EN BRUT DEL POP CATALÀ
Novíssim talent en brut de l’escena musical catalana, Núria Graham ja va causar sensació el 2013 amb
“First Tracks”, una maqueta de debut que li va obrir les portes del folk més delicat i detallista i li va portar
a compartir escenari amb artistes com St. Vincent. Ara, convertida en una de les veus més prometedores
del pop estatal, la de Vic prepara el seu assalt a les grans lligues amb “Bird Eyes”, la seva estrena pel Segell
i nova mostra de l’habilitat d’aquesta jove cantant i guitarrista a l’hora de fer seu el rock de perfil clàssic i
transformar-lo en una cosa pròpia i intransferible.
“Bird Eyes” (El Segell, 2015)

OBJEKT
LA COL·LISIÓ ENTRE EL DUBSTEP I EL TECHNO
Objekt és l’àlies de TJ Hertz, pioner a l’hora d’encaixar el dubstep en el techno i de donar-li una rebolcada al
minimal techno i al garage. El britànic nascut a Japó i establert a Alemanya no solament ha sabut conjugar
el millor de tots dos mons, sinó que a més ho ha fet deixant la seva petjada en remescles per a Radiohead i
SBTRKT i donant regna solta al seu univers d’asfíxies i ritmes tallants en treballs com a “Flatland”
“Flatland” (PAN, 2014)

OCELLOT
PSICODÈLIA AL·LUCINÒGENA A L’ENGRÒS
Les propietats al·lucinògenes del folk i el pòsit psicotròpic del pop psicodèlic agafen amb els catalans Ocellot
una nova dimensió. Un estat superior díficil de definir que ha convertit el projecte liderat per Marc Fernández
i Elaine Phelan en una de les bandes més fascinants, hipnòtiques i retorçades de l’underground contemporani. Un EP homònim publicat el 2012 va ser suficient perquè es convertissin en favorits de la crítica musical,
però ha estat el seu debut “Molsa Molsa”, el que ha acabat per confirmar-los com renovadors de la psicodèlia
i insòlit punt de trobada entre Syd Barret, Animal Collective i Música Dispersa.
“Molsa Molsa” (Famélic, 2013)

OMD
POP ELECTRÒNIC DE LLEGENDA AMB MOLT DE PRESENT
Encara que hagin passat a la història com els responsables d’”Enolay Gay”, els britànics Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD) sempre han estat més, molt més, que autors d’un únic èxit. Pioners del synth-pop,
Andy McCluskey i Paul Humphreys van abraçar l’èxit el 1980 amb “Organisation” però, tot i això, mai van
deixat d’experimentar, de depurar influències -de Kraftwerk a Roxy Music passant per Sparks- ni de escriure grans cançons com “Electricity”, “Souvenir” o “If You Leave”. Renascut el 2005 després d’una aturada de
quasi deu anys, el duo de Liverpool segueix en plena forma a “English Electric”, treball en el qual reviuen el
pop electrònic, esmolen sintetitzadors i exploren l’empremta eterna de Kraftwerk per reivindicar-se com una
banda amb present i futur.
“English Electric” (BMG, 2013)

OUGHT
LA FLAMA DEL HARDCORE CONTESTATARI
Entre Wire i Fugazi, entre el post-punk més fort i el hardcore en flames, els membres d’Ought vénen dels
Estats Units i Austràlia, però la seva formació s’ha de buscar al Quebec, on vivien quan els estudiants es
van revoltar contra la pujada de taxes que planejava el govern canadenc. Fruit d’aquella experiència i de la
repressió policial amb què es va intentar finalitzar amb la protesta, aquests quatre joves van trobar a Ought
la vàlvula d’escapament per donar sortida al seu malestar i transformar-lo en crispats himnes elèctrics que
sacsegen des de “More Than Any Other Day”, el seu debut per al prestigiós segell canadenc Constellation.
“More Than Any Other Day” (Constellation, 2014)

PALLBEARER
DOOM METAL EN SINTONIA AMB BLACK SABBATH
Dos anys després de donar-se a conèixer amb “Sorrow And Extinction”, contundent i abrasiu treball amb
què es van presentar com renovadors del metall contemporani, els estatunidencs Pallbearer tornen amb
“Foundations Of Burden”, una nova evolució a aquell so arrossegat i claustrofòbic. Sota la supervisió de
Billy Anderson (Sleep), els d’Arkansas van una mica més enllà i proposen un complet mostrari de formes
d’apropar-se al doom metal lligant contundència, imaginació i subratllant la importància de Black Sabbath
en el naixement i evolució del gènere. Un treball que promet un directe realment demolidor.
“Foundations Of Burden” (Profound Lore, 2014)

PANAMA
NOSTÀLGIA ELECTRÒNICA
Panama són Jarrah McCleary i Tim Commandeur, un duo australià que ha començat a fer-se un nom en
l’escena electrònica gràcies a una proposta càlida i que entrellaça el sentiment del soul i la nostàlgia del pop.
Una nova volta de rosca als sons sintètics del segle XXI que la banda ha sabut plasmar en EPs com “It’s Not
Over” o el més recent “Always”, amb el qual reinventen els sons dels vuitanta entre teclats, ritmes profunds i
veus repletes d’emoció.
“Always” (Future Classic, 2014)

PANDA BEAR
EXPLORADOR ALS ABISMES DEL POP CLÀSSIC
Incansable i imprevisible explorador del pop, Noah Lennox no es conforma amb redefinir els marges del
pop com a part d’Animal Collective i fa més d’una dècada que dóna forma a una carrera en solitari que, sota
el nom de Panda Bear, li ha permès obrir noves formes de diàleg entre l’electrònica i el pop. Després de
l’aclamat “Person Pitch”, cim de l’orfebreria pop i del domini del sampler, i d’endinsar-se en l’acumulació de
capes amb “Tomboy”, l’estatunidenc va tornar per sorpresa el 2014 amb “Mr. Noah EP”, un treball produït per
Peter Kember (Sonic Boom) amb el qual segueix imaginant com ha de sonar el pop clàssic en un context
contemporani i que, a més, avança el que serà “Panda Bear Meets The Grim Reaper”, el seu cinquè treball en
solitari.
“Panda Bear Meets The Grim Reaper” (Domino, 2015)

THE PASTELS
LA TORNADA DELS PADRINS DEL TWEE-POP
Si avui seguim parlant del twee-pop i, sobretot, de la llarga tradició de l’indie escocès és, en bona part, gràcies a The Pastels, banda sense la qual, per exemple, no existirien Belle & Sebastian. Pioners a mala gana, els
de Stephen Pastel van passar del culte a la reverència, van gravar treballs de pes com “Sittin’ Pretty” i “Mobile
Safari” i, després d’una dècada de carrera, es van esfumar amb “Illumination”. Una banda sonora i un treball
compartit amb els japonesos Tenniscoats va ser tota la seva producció des de llavors, però l’edició de “Slow
Summits” ha recuperat l’encant pop, els aromes soul i la punteria melancòlica dels de Glasgow.
“Slow Summits” (Domino, 2013)

PATTI SMITH & BAND PERFORM HORSES
LA MUSA DEL PUNK CELEBRA EL 40È ANIVERSARI DE “HORSES”
Eterna musa del rock de Nova York, poetessa d’avantguarda i històrica forjadora del punk, al que va obrir
les portes fins i tot abans que aquest prengués consciència de la seva pròpia existència, Patti Smith torna al
festival per enfrontar-se al disc que la va convertir en llegenda i li va garantir una posició privilegiada a la història del rock, la cantant ha decidit commemorar l’onomàstica interpretant en directe i de forma íntegra una
de les fites de la història de la música popular. Una oportunitat única per reviure les convulsions i espasmes
elèctrics amb els quals, de “Gloria” a “Elegy” passant per “Free Money” i “Break It Up”, Smith va canviar la
història acompanyada per Lenny Kaye i Jay Dee Daugherty, músics que encara avui l’acompanyen en directe.
Un retorn de llegenda per fer memòria.
“Horses” (Arista,1975)

PERFUME GENIUS
L’ART DE LA BALADA HIPERSENSIBLE
Superades ja totes les comparacions amb Antony Hegarty i Sufjan Stevens, Mike Hadreas segueix dibuixant
el seu prop camí i exhibint una sensibilitat fora del comú pel pop dramàtic i emocional. Un camí que va començar a dibuixar amb “Learning”, sorprenent debut de doloroses torch songs reinventades que el va portar
directament a “Put Your Back N 2 It”, fràgil i captivador tractat de pop malenconiós i laments al piano. Pel
seu tercer treball, aquest cantant de Seattle de veu aspra i tremolosa s’ha envoltat de John Parish i Adrian
Utley (Portishead) per tal d’injectar denses atmosferes i robustesa electrònica a les seves composicions.
“Too Bright” (Matador, 2014)

PERRO
SOROLL I FRESCOR DES DE MÚRCIA
Vénen de Múrcia i amb només un disc i un grapat d’EPs ja s’han convertit en una de les bandes més fresques, insolents i sorolloses del nou indie estatal. I és que el quartet murcià no només recull el millor de The
Wedding Present o Los Planetas, sino que ho dispara en excitants píndoles de noise, krautrock i pop cuirassat. Una autèntica bocanada d’aire fresc per a un panorama musical espanyol que els autors de “La reina
de Inglaterra” s’han proposat sacsejar entre cops de guitarra i tornades plenes d’ironia. Amb el seu debut,
l’addictiu “Tiene bacalao, tiene melodía”, els murcians se sumen al grup de nous sorollistes com Triángulo de
Amor Bizarro o Cuello.
“Tiene bacalao, tiene melodía” (Miel de moscas, 2013)

PHARMAKON
AVANTGUARDA ESQUINÇADORA
Esquinçadora, neuròtica i plena de crits diabòlics, la música de Margaret Chardiet no es deixa classificar
fàcilment. La novaiorquesa, talent precoç al servei de l’avantguarda més estripada, es va donar a conèixer al
2007 amb un primer CD-R autoeditat i, des d’aleshores, s’ha dedicat a perfeccionar la seva abrassiva i salvatge concepció del noise més estrident. “Abandond”, publicat el 2013 per Sacred Bones, va ser el disc que
la va catapultar al més alt de l’extremisme sonor, una plaça que l’artista no ha fet més que assegurar-se amb
“Bestial Burden”, aterridora col·lecció de ritmes maquinals, veus fora de si i tapissos musicals trastornats.
“Bestial Burden” (Sacred Bones, 2014)

RAIME
ASFÍXIA ELECTRÒNICA
Jugant a deformar el dubstep fins a deixar-lo pràcticament irreconeixible, Joe Andrews i Tom Halstead s’han
anat distanciant cada vegada més d’aquella escena que els va veure néixer per acabar arribant a “Quarter
Turns Into a Living Line”, un treball dens i asfixiant en què el so industrial aixafa el dub i els vaivens rítmics,
replens de forats negres i pous insoldables, casen a la perfecció amb el gòtic. Un apassionant pas endavant
per a aquest duet britànic capaç de despertar l’interès del mateix Richard D. James (Aphex Twin).
“Quarter Turns Over a Living Line” (Blackest Ever Black, 2014)

RATATAT
EXPERIMENTS ENTRE EL ROCK I L’ELECTRÒNICA
El duo novaiorquès Ratatat torna a la palestra després de mantenir-se en silenci des de principis d’aquesta
dècada quan es va publicar “LP4”, la continuació del qual s’editarà en els propers mesos. Evan Mast i Mike
Stroud han plasmat en els seus quatre discos un so experimental que crea un pont entre l’electrònica i el
rock amb una forta influència del hip hop, un terreny en el que ja han col·laborat amb noms com Kid Cudi.
Els seus potents directes són en gran part els que han cimentat l’estatus del grup i en ells es recolzen en un
fort contingut visual

RATKING
LA IMAGINATIVA AVANTGUARDA DEL RAP NOVAIORQUÈS
Vénen de Nova York i en tot just un parell d’anys ja s’han fet amb la bandera del rap més salvatge, desvergonyit i imaginatiu amb unes rimes explosives i unes bases digitals que arrebossen el hip-hop en gruixudes
capes d’EDM. El trio de Harlem, format per Patrick “Wiki” Morales, MC Hak i Sporting Life, es va donar a
conèixer gràcies als seus directes i no va trigar a cridar l’atenció del segell XL, que els va fitxar per publicar
l’EP “Wikispeaks”. Dos anys després, la banda novaiorquesa s’ha vestit de llarg amb “So It Goes”, un treball
per on també s’han passejat col·laboradors com King Krule, Wavy Spice i Solomon Faye.
“So It Goes” (XL, 2014)

RED AXES
HOUSE ORGÀNIC I PSICODÈLIA DES DE TEL AVIV
Dori Sadovnik i Niv Arzi van començar el seu trajecte musical amb una banda de post-punk, però quan
l’electrònica es va creuar al seu camí van canviar d’instruments per formar Red Axes, projecte que entrellaça
psicodèlia, house i música disco. Una combinació que els productors de Tel Aviv perfilen acostant-se al pop
obscur i donant-li un acabat sorprenentment orgànic a les seves composicions. Després de publicar diversos
EPs, la banda acaba d’estrenar-se amb “Ballad Of The Ice”.

THE REPLACEMENTS
LA PEDRA FUNDACIONAL DE L’INDIE ROCK
Són una de les llegendes més respectades i celebrades de l’indie estatunidenc. Nascuts a finals dels setanta
a Minneapolis seguint els passos de Hüsker Dü, The Replacements aviat forjar aviat el seu propi camí per
convertir-se en baula entre el hardcore i el rock alternatiu i establir les bases del que seria l’indie-rock dels
noranta. Autors d’àlbums tan importants a la història del rock com “Let it Be”, “Tim” i “Pleased To Meet Me”,
Paul Westerberg i els seus van trobar el balanç perfecte entre el rock desordenat i les balades inflamades,
entre el riff pedregós del punk i el poder melòdic del Nou Rock Americà.
“The Farewell Gig” (Smokin’, 2014)

RICHIE HAWTIN
EL GRAN PADRÍ DEL TECHNO
Ja sigui sota el nom de Plastikman o a pit descobert amb el seu propi nom de pila, Richie Hawtin sempre
ha fet de la revolució i de la troballa tecnològica la seva raó de ser. L’artista britànic, un dels creadors més
polifacètics que ha donat el techno, fa dues dècades que actualitza el llegat dels pioners de Detroit i reinventa l’electrònica ja sigui amb les seves sempre efectives sessions als plats, amb els seus imparables directes o
amb ambiciosos projectes audiovisuals i tecnològics com “Objekt”, que va estrenar el 2013 al Museu Guggenheim de Nova York.
“Ex: Performed Live at the Guggenheim NYC” (Mute, 2013)

RIDE
SHOEGAZE PER A LA HISTÒRIA
Quasi dues dècades després de la seva separació, Andy Bell, Mark Gardener, Laurece Colbert y Steve Queralt
tornen a posar en marxa la maquinària de Ride per explicar en primera persona que ells van ser, al costat de
My Bloody Valentine i Slowdive, culpables directes que el shoegaze es transformés en un dels llenguatges
musicals més populars dels noranta. Amb una carrera que no va arribar a la dècada de duració, els d’Oxford
van deixar per a la història quatre àlbums que, de “Nowhere” a “Tarantula” passant per “Going Blank Again”,
van establir les directrius del noise boirós i trepidant i van donar fama internacional a Creation, el segell que
els va acollir. Després de la separació de la banda el 1998, Andy Bell va crear Hurricane #1 i el 2000 es va
unir a Oasis, mentre que Gardener va fundar The Animalhouse. La seva tornada als escenaris després de les
aparicions al festival de My Bloody Valentine i Slowdive serà una oportunitat única per a completar el puzle
de la Santísima Trinitat del shoegaze.
“OX4: The Best Of Ride” (Warner, 2013)

ROCÍO MÁRQUEZ
RENOVACIÓ DEL CANT EN NOM DE PEPE MARCHENA
L’art del flamenc i el respecte per la tradició, reinventat en boca de Rocío Márquez, una jove de Huelva que
ja va causar sensació el 2008 després d’aconseguir la Lámpara Minera del Festival del Cant de les Mines de
la Unió i els quatre primers premis, un gesta que fins aleshores només havia aconseguit Miquel Poveda, i que
ha tornat a fer-ho ara amb “El Niño”, prodigiós treball dedicat a Pepe Marchena. Amb només trenta anys i de
la mà de Raül Fernández (Refree) i Faustino Núñez, la cantaora recupera i actualitza el llegat del gran oblidat
del flamenc i lliga tradició i avantguarda per a reivindicar un cant lliure i sense lligams com el que defensava
l’enyorat Enrique Morente.
“El niño” (Universal, 2014)

ROMAN FLÜGEL
A LA RECERCA DE L’ESPERIT RAVE
A més de ser la meitat d’Alter Ego, projecte que va crear al costat de Jörn Elling-Wuttke, i assessor personal
d’Sven Väth, l’alemany Roman Flügel ha esdevingut en els últims anys una referència indispensable a l’hora
de parlar de l’actualització del so rave dels noranta i del tech-house d’esperit recreatiu. Després de passar
per segells com Ongaku, Klang Elektronik i Playhouse i publicar “Fatty Folders” i “Happiness is Happening”,
dos treballs que han reforçat el seu paper essencial dins l’electrònica europea contemporània. Flügel es va
unir el 2014 amb Simiam Mobile Disco per sacsejar les pistes de ball amb “Hachinoko”.
“Happines Is Happening” (Dial, 2014)

RORY PHILLIPS
ALIMENT PER A LA PISTA DE BALL
Amb un llarguíssim historial de remescles que inclouen treballs per The XX, Scissor Sisters, New Young Pony
Club, Of Montreal i Gossip, entre d’altres, el britànic Rory Phillips ha passat de moure’s entre les ombres de la
nit londinenca a convertir-se en un dels seus grans protagonistes. Devot del post-punk, l’electro, el pop electrònic i el rock, el DJ i productor anglès ha sabut canalitzar totes les seves passions cap a un so que actualitza el krautrock i el funk i els converteix en material de primera per a la pista de ball.
“Mixed Fortunes #5” (Mixed Fortunes, 2013)

RUN THE JEWELS
LA UNIÓ IMBATIBLE DE KILLER MIKE I EL-P
Si per separat ja eren del més destacat i interessant que ha donat el hip hop els últims anys, l’aliança d’ElP i Killer Mike al projecte Run The Jewels ha esdevingut pel seu propi dret en un dels esdeveniments de la
dècada. Un tàndem entregat al rap fosc, experimental i ple de ritmes industrials que, després d’estrenar-se
amb un fantàstic debut homònim, s’ha superat amb “Run The Jewels 2”. Més combatius, enèrgics i densos,
productor i raper han donat una bona sacsejada a la música negra amb l’ajuda de Zack de la Rocha (Rage
Against The Machine) i Travis Barker (Blink 182), i han obert una nova via de diàleg entre l’electrònica i el hip
hop.
“Run The Jewels 2” (Mass Appeal, 2014)

SALVAJE MONTOYA
EL ROCK DE L’ETERNA JOVENTUT
Assegura que rockanrolejen sense perdre l’elegància, cosa que aconsegueixen de sobres a força de barrejar
rock’n’roll, cumbia, garatge, punk i surf. Amb tan sonat còctel de l’eterna joventut s’han autoeditat per gravar
“Boda rumana”, el seu disc de debut. La banda, liderada per Valentino Montoya i completada per Miguel
Ángel Blanca (Manos de Topo), Germán Ruíz, i Miquel Andreu, despatxa rock and roll incendiari i garatge
trasbalsat amb aroma de western i se serveix de les lletres per deixar constància del seu irreverent sentit de
l’humor.
“Boda Rumana” (BCore, 2012)

THE SAURS
PUNK AGUERRIT DES DE L’EXTRARADI BARCELONÍ
Guanyadors de la 26a edició del concurs Pop-Rock Vila de Bilbao i de la primera edició de Bala Perduda,
la batalla de bandes de la barcelonina sala Apolo, The Saurs representen com ningú la velocitat i la fúria
del punk i la contagiosa immediatesa del pop. Unes credencials que el trio barceloní s’ha encarregat de presentar amb tot luxe de detalls en els seus impactants i energètics directes i que els ha portat a autoeditar-se
dos EPs de garatge replet de fuzz i reverb. A l’espera de la seva posada de llarg, “Dry Finger”, publicat per
Mama Vynila Records, és el seu més recent EP.
“Dry Finger” (Mama Vinyla, 2014)

SHABAZZ PALACES
LA CARA FOSCA DELS RITMES URBANS
Al marge de qualsevol tendència i girant-li l’esquena al mainstream dels sons urbans, l’ex Digable Planets
Ishmael Butler i Tendai “Baba” Maraire segueixen movent-se pels voltants de la música aforamericana per
tractar de construir una alternativa al hip hop ancorada al jazz, els sons psicodèlics i els ecos retrofuturistes.
Una aposta que els va emparentar amb outsiders com cLOUDDEAD quan es van estrenar a Sub Pop amb
“Black Up” i que han portat encara més lluny en el recent “Lese Majesty”, on els ritmes mutants i angulosos
es fonen en fosques atmosferes, rimes apocalíptiques i sons cada cop més avantguardistes i experimentals.
“Lese Majesty” (Sub Pop, 2014)

SHELLAC
EL POWER TRIO DEFINITIU, FIDEL A LA SEVA SU CITA
Fidels a la seva cita amb el Primavera Sound, Shellac tornen a posar en marxa la seva precisa maquinària de
tensió, ritme tallant i fuetades de distorsió per explicar, un cop més, perquè s’han acabat convertint en banda
fetitxe del festival i, sobretot, en invencible paradigma del que hauria de ser un power trio. Amb “Dude Incredible”, el seu primer treball d’estudi des del llunyà “Excellent Italian Greyhound” que van publicar el 2007,
el trio format per Steve Albini, Bob Weston i Todd Trainer acaba de veure com es complia el vintè aniversari
del seu debut amb “At Action Park” i el celebra, com no podria ser d’una altra manera, mantenint-se absolutament fidel a aquell rock minimalista i feridor que, sempre a la contra, picoteja del noise i el hardcore per
acabar esclatant en treballs de pes com “1000 Hurts”.
“Dude Incredible” (Touch & Go, 2004)

SIERRA LEONE´S REFUGEE ALL STARS
LA MÚSICA COM A BÀLSAM DEFINITIU
“Living Like a Refugee” va ser el seu primer treball, però abans d’això va arribar el commovedor documental que va donar a conèixer al món la història d’aquesta banda nascuda a un camp de refugiats de Kalia
(Guinea) i formada per músics que van escapar de Sierra Leone fugint de la guerra civil. Un projecte pràcticament insòlit impulsat per la donació d’instruments i centrat en el baskeda, un ritme tradicional d’Àfrica
occidental amb notables punts en comú amb el reggae jamaicà. Després de l’èxit del documental, la banda
ha seguit fent bandera d’aquell so i l’han passejat per tot el món amb treballs com “Rise & Shine”, produit per
Steve Berlin (Los Lobos), i “Libation”, el seu últim treball.
“Libation” (Cumbancha, 2014)

SIMIAN MOBILE DISCO
EL RISC TREU EL CAP A LA PISTA DE BALL
El duo format per James Ford i Jas Shaw torna al Primavera Sound després de sacsejar el festival el 2013 per
seguir estirant del fil de “Whorl”, un treball de detallisme electrònic que els va portar a experimentar amb un
sintetitzador i un seqüenciador per intentar “difuminar els límits entre composició i actuació en directe tant
com sigui possible”. El disc, gravat en directe a Pioneerville, ciutat californiana propera al parc de Joshua
Tree, afegeix a la discografia dels britànics un nou capítol que, lluny de l’electrònica festiva de treballs com
“Unpattems” i “Temporary Pleasure”, s’alinea en la facció més orgànica i ambiental del techno. Una aposta
arriscada per una banda acostumada a governar i manipular pistes de ball a cop de hit.
“Whorl” (Simian Mobile Disco, 2014)

SINGLE MOTHERS
EL HARDCORE, A QUEIXALADES
Abans de publicar “Negative Qualities”, àlbum de debut que ha impactat com un perillós còctel molotov al
hardcore canadenc, Single Mothers ja havien aconseguit seduir mitjans tan diferents com “Pitchfork” i “The
New Yorker”. Un bon exemple de l’ona expansiva d’aquesta banda d’Ontario que, seguint les lliçons de Fucked Up, cala foc a les seves cançons entre queixalades de ràbia i frustració i recupera l’agressivitat i excitació
del hardcore més implacable. Amb la veu de Drew Thomson com brutal piconadora, Single Mothers disparen
punk cuirassat i febril que en directe es transforma en un autèntic vendaval elèctric.
“Negative Qualities” (HXC Recordings, 2014)

SLEAFORD MODS
PICONADORA D’ELECTRO-PUNK DESVERGONYIT
Si a Mark E. Smith li hagués tocat néixer uns quants anys més tard, no hi ha dubte que The Fall haurien
acabat com Sleaford Mods, desvergonyit duo de Nottingham que ha posat en guàrdia al rock britànic amb
la seva atropellada i al mateix temps espartana proposta. Els imparables versos de Jason Williamson i unes
bases d’electro-punk que semblen dissenyades per uns Suicide passats de voltes és tot el que necessita
aquesta banda britànica nascuda com una bomba incendiària llençada contra el brit-pop. Les seves lletres,
carregades de dards enverinats, escopinades d’àcid i insults a l’engròs, no deixen espai per cap dubte, tot
i que és la barreja, la col·lisió entre el rap abonyegat de Williamson i els ritmes a cops de martell d’Andrew
Feam, el que fa d’Sleaford Mods una banda realment única i deliciosament incomòda.
“Divide And Exit” (Harbinger Sound, 2014)

SLEATER-KINNEY
EL RESSORGIMENT DEL ROCK DE COMBAT
Una dècada després de trepitjar el fre i anunciar una parada temporal després del musculós i visceral “The
Woods”, Sleater-Kinney, el poderós trio femení que va sacsejar el punk i va reanimar el moviment riot grrrl, torna a la vida amb “No Cities To Love”, una nova sacsejada de furia elèctrica i cridòria punk. Nascut en
plena explosió del grunge, el trio d’Olympia no va trigar a trobar el seu propi camí, patentant un so cru i
urgent que donaria peu a treballs com “Dig Me Out”, “All Hands In The Band One” i “One Beat”, tots ells plens
d’electricitat i compromís polític i social. Un còctel que sembla repetir-se ara que, de nou a Sub Pop i amb la
col·laboració de John Goodmanson, productor de la majoria dels seus trebllas, Corin Tucker, Carrie Brownstein i Janet Weiss reapareixen just quan es compleixen dues dècades de l’edició del seu debut homònim.
“No Cities To Love” (Sub Pop, 2015)

SOAK
UN TALENT PRECOÇ, FOSC I BOIRÓS
Amb prou feines han arribat a la majoria d’edat i la irlandesa Bridie Monds-Watson ja s’ha convertit en la
nova aposta de Rought Trade. Apadrinada per Chvrches, en el segell dels quals (Goodbye Records) ha publicat l’EP “Blud”, la jove cantautora de Derry s’ha colat entre el més destacat del folk de la temporada gràcies
a unes composicions que la presenten com una versió vaporosa i enigmàtica de Cat Power. Foscor, tendresa
i pop boirós sortit dels vuitanta es reparteixen el protagonisme a “B a NoBody”, el seu delicat i envolupant
EP de presentació a Rough Trade i avançament de què serà el seu debut en llarg.
“B a NoBody” (Rough Trade, 2014)

THE SOFT MOON
LA ZONA FOSCA DEL POP
Amb dos discos a l’esquena, el cantant, compositor i home per tot Luis Vasquez ja ha aconseguit fer-se un
nom a la zona fosca de la música contemporània, des d’on dispara ritmes opressius, excursions a la cara més
angoixada dels vuitanta i cançons mutants que tant poden travessar l’EDM com capbussar-se al krautrock
o el punk sintetitzat. Un colpidor impacte que continua amb “Deeper”, treball que veurà la llum al mes de
març de 2015 i el primer avançament del qual, titulat “Black”, no podia ser més explícit. Profunda foscor des
d’Oakland passant per Venècia i Berlín, on s’ha gestat l’àlbum, i amb el segell de qualitat de Captured Tracks.
“Depper” (Captured Tracks, 2015)

SOLEDAD VÉLEZ
LES FERIDES OBERTES DEL FOLK
Nascuda a Xile i instal·lada a València, Soledad Vélez ha volgut traçar el seu propi camí més enllà de les
propostes d’altres compatriotes com Javiera Mena i Francisca Venezuela i ha acabat creant un folk abrasador i amb les ferides ben obertes. Si el seu primer treball, “Wild Fishing”, ja va ser una agradable sorpresa,
“Run With Wolves” llança una mica de sal a les cicatrius i aprofundeix en les fuetades elèctriques i el lament
punyent.
“Run With Wolves” (Absolute Begginers, 2013)

SPIRITUALIZED
L’ÒRBITA ELÈCTRICA DE JASON PIERCE
En plena forma després de publicar “Sweet Heart Sweet Light”, imponent treball amb el qual Jason Pierce va
recuperar la pulsió elèctrica i l’energia psicodèlica dels seus inicis, Spiritualized segueixen alimentant aquest
mite que va néixer després de la dissolució d’Spacemen 3 i que ha acabat per convertir-se en referent del
rock espacial i del pop fora d’òrbita. A punt de complir-se dues dècades del llançament de l’imprescindible
“Ladies And Gentlemen We Are Floating On Space” i després de superar no poc alts i baixos vitals i emocionals plasmats amb tot luxe de detalls en treballs com “Songs in A&E”, el britànic ha trobat en aquella barreja
de rock, gospel, psicodèlia, garage i pop el vehicle perfecte per donar sortida a les seves obsessions elèctriques.
“Sweet Heart Sweet Light” (Fat Possum, 2012)

SR.CHINARRO
LA VEU DE L’INDIE COSTUMISTA
Geni i figura del pop estatal, Antonio Luque celebra dues dècades al capdavant de Sr. Chinarro amb “Perspectiva Caballera”, treball amb el qual s’estrena en el camp de l’autoedició al mateix temps que prossegueix
amb la seva missió de fusionar cançó popular, guitarres elèctriques, surrealisme, picades d’ullet perpètues
a The Cure i Joy Division i costumisme cañí. Una nova fita per a un artista que ha donat en els últims anys sobrades mostres de talent i ha lliurat treballs de pes com “La primera ópera envasada al vacío”, “El fuego amigo” o “El mundo según”. Després de més d’una desena de treballs, el sevillà segueix en plena forma.
“Perspectiva caballera” (VEEMM, 2014)

STRAND OF OAKS
CANÇÓ D’AUTOR SENSE COMPLEXES
Strand Of Oaks és el projecte de Timothy Showalter, un cantautor d’Indiana que, a força de perdre la vergonya, ha anat guanyant intensitat i energia. Així, després de donar-se a conèixer el 2009 amb “Leave Ruin”,
un treball de delicat folk-rock i balsàmiques arrels, l’estatunidenc ha anat guanyant matisos i absorbint nous
sons fins a arribar a “Heal”, un eufòric i heterogeni treball en el qual es disfressa de versàtil cantautor electrificat per a explicar el final del seu matrimoni i la seva relació amb les drogues i rendir homenatge al difunt
Jason Molina. Un nom a destacar al mapa de la música americana més inquieta i emocionant que, després
d’estrenar-se en el passat Primavera Club, torna al festival per a exposar en gran format els seus laments
elèctrics.
“Heal” (Dead Oceans, 2014)

THE STROKES
LA POSADA AL DIA DEL ROCK DE NOVA YORK
Quan, a principis de la dècada passada, més d’un proclamava als quatre vents la mort del rock, The Strokes
van aparèixer dels soterranis de Nova York per tonar-li el protagonisme perdut amb “Is This It?”, un debut
rodó i un poderós toc d’antenció per a aquells amb vocació d’enterradors. Exhumant l’esperit del CBGB i
lligant els Ramones amb la Velvet Underground i a Television amb The Modern Lovers, la banda liderada per
Julian Casablancas va esdevenir un fenomen global reforçat per l’impacte d’àlbums com “Room On Fire” i
“First Impressions On Earth”. Després d’obrir-se a nous sons a “Angles” i “Comedown Machine”, els seus dos
últims treballs, la banda torna ara a Barcelona, ciutat a la qual no actua des del 2003, per reivindicar-se com
influent referència del rock novaiorquès.
“Comedown Machine” (RCA, 2013)

THE SUICIDE OF WESTERN CULTURE
POST-ROCK FUTURISTA AMB VOCACIÓ INTERNACIONAL
Poc més de quatre anys han necessitat The Suicide Of The Western Culture per deixar de ser la gran promesa de l’electrònica estatal i convertir-se en un dels millors ambaixadors dels sons sintètics. “Hope Only Brings
Pain”, el seu segon treball, els va obrir les portes de cites internacionals com SXSW, Canadian Music Week,
Eurosonic o The Great Scape, on el duo barceloní va causar sensació amb el seu post-rock futurista vestit de
noise i krautrock i servit amb un arsenal de teclats i pedals. El seu retorn al Primavera Sound coincideix amb
el seu fitxatge per El Segell, on publicaran aviat el seu nou treball.
“Still Breathing But Already Dead” (El Segell del Primavera, 2015)

SUN KIL MOON
MARK KOZELEK, GRAN ENTRE ELS GRANS
Passen els anys, el record de Red House Painters queda cada cop més lluny i, en canvi, el culte cap a Mark
Kozelek no fa més que créixer any rere any. Una prova més o menys definitiva que el talent del cantautor no
entén d’etiquetes ni restriccions nominals i que, sigui en solitari o al capdavant d’aquell projecte de maduresa que és Sun Kil Moon, les seves cançons són part essencial de la història de l’slowcore i el folk. Ara, als 47
anys, el d’Ohio celebra la dècada llarga que Sun Kil Moon porten a la carretera amb “Benji”, un impecable i
torrencial treball de folk malenconiós que, amb l’ajuda d’Steve Shelley i Will Oldham, confirma a Kozelek com
un dels grans autors contemporani. Un artista capaç d’exaltar la tradició americana per a llepar-se les ferides
en públic mentre es posa a l’alçada de Bill Callahan i Bonnie Prince Billy.
“Benji” (Caldo Verde, 2014)

SUNN O)))
LA BANDA SONORA DE LA DEMOLICIÓ
Flagell sorollista de l’experimentació contemporània i màxims exponents del drone metal de contorns borrosos i fisinomia mutant, Sunn O))) fa una dècada que sacsegen estils i demolen escenaris amb les seves
simfonies apocalíptiques, però el 2014 van aliar-se amb Scott Walker per donar forma a “Soused”. Treballant
amb l’evasiu i enigmàtic ex Walker Brothers, el col·lectiu estatunidenc s’ha tornat a enfrontar a l’abisme de la
creació per a posar una inquietant i torbadora banda sonora als malsons de Noel Scott Engel. Un pas més en
una carrera edificada sobre enderrocs de doom i estils en demolició i una nova col·laboració per una banda
en el currículum de la qual llueixen associacions amb Boris, Merzbow, Julian Cope, Pan Sonic i Ulver, entre
d’altres.
“Soused” (4AD, 2014)

SUNNY GRAVES
ENSOMNI OBSESSIU I SINTÈTIC
Després de passar per Jahbitat i Narwhal, Simon Williams torna a la càrrega amb Sunny Graves, un projecte d’electrònica psicodèlica, gruixudes armadures de sintetitzadors i samplers en cascada que resumeixen
les obsessions d’un músic educat en el drone, el techno, el sorollisme, l’art sonor o en jungle, entre d’altres
moltes coses. Establert a Barcelona des de 2002, Williams ha presentat el que s’intueix com el seu projecte
definitiu amb “Bayou EP”, un treball d’ensomni obsessiu i infinitat de textures.
“Bayou Ep” (Disboot, 2014)

SYLVAN ESSO
POP ELECTRÒNIC D’ART I ASSAIG
Un hipnòtic debut homònim publicat l’any passat va ser la targeta de presentació de Sylvan Esso, duo format per Amelia Meath (Mountain Man) i Nick Sanborn (Megafaun) que sembla haver trobat en l’electrònica
casolana i relaxada el punt de trobada perfecte. Seguint les passes del pop electrònic més intimista i assossegat, el duo s’ha colat entre les sorpreses de la temporada gràcies a un univers sintètic que no fa lletjos ni a
la psicodèlia ni a l’encant bromós del folk.
“Sylvan Esso” (City Slang, 2014)

SWANS
EL ROCK COM EXPERIÈNCIA TOTAL
Si el retorn de Swans a principis de dècada amb “My Father Will Guide Up A Rope To The Sky” no és una
de les millors coses que li ha passat al rock contemporani, poc li falta. I és que, espantant a cops de guitarra
qualsevol anacronisme i recuperant aquell podi d’intensitat i feresa que Michael Gira va deixar desert per
embarcar-se en nous projectes, la resurrecció de la banda de Nova York, llegenda sorollosa gestada als vuitanta i els noranta, s’ha traduït en àlbums d’impacte com “The Seer” i “To Be Kind” i, sobretot, en uns directes
demolidors. Sempre a cavall entre les fuetades del noise i unes atmosferes denses i boiroses, Gira i els seus
han tornat al directe la seva condició d’experiència física i esquinçadora. Només cal recordar la seva visita
per la sala Apolo a l’octubre de 2014 per imaginar el cap de batalla en el qual poden convertir els novaiorquesos el seu retorn al festival.
“To Be Kind” (Young God Records, 2014)

TALE OF US
REFENT EL HOUSE I EL TECHNO
Instal·lats a Berlín però arribats des de Milà, Karm i Matteo Milleri han projectat en Tale Of Us la seva particular visió de l’electrònica, un univers estilístic que desemboca al house i el techno a partir d’elements del
pop, el rock i la música disco. Amb treballs escampats en segells com Barraca Music i Life & Death, el duet va
publicar a Visionquest el seu debut de llarg.
“Concor” (Life & Death, 2014)

THEE OH SEES
GARAGE TORRENCIAL I HIPERACTIU
Inesgotables representants de la lliga més inquieta i hiperactiva de l’indie estatunidenc, a Thee Oh Sees se’ls
hi acumula la feina i, poc després d’anunciar una parada a la seva carrera durant una actuació, ja estaven de
tornada amb “Drop”, nou tret de punk àcid i garage psicodèlic. Un pas més o menys lògic per a una banda
que en menys d’una dècada ha publicat més d’una dotzena de treballs, ha passat per segells com Tomblb,
Captured Tracks i In The Red i, sempre liderats pel febril John Dwyer, ha dibuixat un camí paral·lel i lisèrgic a
la carrera de Ty Segall.
“Drop” (John Dwyer, 2104)

THE THURSTON MOORE BAND
EL PADRÍ DE L’INDIE I LES FUETADES ELÈCTRIQUES
Referència ineludible del noise i l’avantguarda de Nova York i padrí de l’indie més sorollós, Thurston Moore
va començar a passar pàgina després de la dissolució de Sonic Youth creant la banda Chelsea Light Moving,
però ha estat ara, amb “The Best Day”, el seu primer treball en solitari des que el 2011 publiqués “Demolished
Thoughts”, quan sembla haver tornat agafar el timó de la seva pròpia carrera. Acompanyat per Steve Shelley,
Debbie Googe de My Bloody Valentine i James Sedwards, Moore recupera aquí el gust per la fuetada elèctrica, distorsió a dojo, tapissos de guitarres i, en suma, tots els trets distintius que van fer grans Sonic Youth
amb un disc que farà les delícies tant dels seguidors de la banda com dels amants de la creació lliure i pura.
“The Best Day” (Matador, 2014)

TOBIAS JESSO JR.
EL NOU HEROI DE LA CANÇÓ A PIANO
Una veu superdotada i un piano gemegós és tot el que ha necessitat el jove Tobias Jesso Jr. per armar una
revolada més que considerable i aconseguir que el seu nom comenci a acumular comparacions amb Cass
McCombs, Nilsson, Jackson Browne i fins i tot el Billy Joel més recollit. Un començament més que prometedor per a aquest artista canadenc que, després de donar a conèixer les delicades i emocionants “True Love”
i “Hollywood”, prepara ja el que serà el seu debut discogràfic, un àlbum titulat “Goon” on l’ex Girls J.R. White,
Patrick Carney (The Black Keys) i Ariel Rechtshaid han participat en la producció.
“Goon” (True Panther Records, 2015)

TONY ALLEN
EL METRÒNOM IMPARABLE DE L’AFROBEAT
Llegenda de la música africana i responsable del batec sobre el qual Fela Kuti va edificar la seva llegenda
afrobeat, Tony Allen fa mig segle que marca el ritme i assenyala Nigèria com a epicentre del groove africà.
Peça indispensable d’Africa ’70, la banda de Fela Kuti amb la que va gravar més de trenta àlbums, el bateria
i compositor de Lagos no ha deixat mai d’innovar i, després de patentar l’imparable batec de l’afrobeat, va
començar a barrejar nous ingredients electrònics i jamaicans per donar forma a l’afrofunk. Sense descuidar
mai la seva carrera en solitari, Allen també s’ha destacat per involucrar-se en ambiciosos i arriscats projectes,
com la seva col·laboració amb Damon Albarn i Paul Simonon a The Good, The Bad & The Queen. Precisament Albarn és un dels músics que col·laboren a “Film Of Life”, l’últim treball d’Allen en solitari.
“Film Of Life” (JazzVillage, 2014)

TORI AMOS
CLASSICISME, AVANTGUARDA I ESPIRITUALITAT AL PIANO
La carrera de Tori Amos va començar a principis dels 90 i en molt poc temps, gràcies en gran part al seu
magnetisme en directe i als seus dots com a pianista clàssica, es va convertir en tota una estrella. Discos com
el seu debut “Little Earthquakes” o “Under The Pink” i singles com “Cornflake Girl” o “Crucify” van calar en el
públic, tot i que Amos no s’ha encasellat mai i ha flirtejat amb l’electrònica, els arranjaments orquestrals, la
clàssica o els àlbums conceptuals. En el seu treball més recent, “Unrepentant Geraldines”, la cantant torna als
seus terrenys habituals.
“Unrepentant Geraldines” (Mercury Classics, 2014)

TORRES
L’ABRASSIU DESENCANT DEL ROCK
Amb un únic disc gravat sota el nom de Torres i una concepció del rock marcada per la cruesa i la intensitat estripada, Mackenzie Scott ja se les ha enginyat per convertir-se en un dels diamants en brut de la nova
escena dels Estats Units. Comparada amb la PJ Harvey de “Rid Of Me”, amb qui comparteix una visió de la
cançó-rock com material altament inflamable, la de Nashville segueix el camí d’artistes com Scout Niblett per
treure el màxim partit a allò mínim i, armada en moltes ocasions únicament amb la seva veu i la seva guitarra,
sacsejar l’indie entre confessions i electricitat trèmula.
“Torres” (Torres, 2013)

TUFF CITY KIDS
A LA RECERCA DEL CHICAGO CLÀSSIC
El projecte format per Phillip Lauer i Gerd Janson segueix a la seva, despatxant house de pòsit retro i acabat
espacial i publicant EPs creats per posar del revés la pista de ball. Raons de pes que els han obert les portes
de Permanent Vacation, on segueixen reivindicant junt amb l’alemany Shan el so del Chicago de finals dels
vuitanta i l’electrònica més àcida i clàssica.
“Kirk Juemmeth” (Permanent Vacation, 2015)

TUNE-YARDS
EL RITME MUTANT DE MERRIL GARBUS
Si existeix un projecte capaç de subvertir i transcendir qualsevol gènere, aquest és, sens dubte, tUnE-yArDs,
vehicle musical amb el qual Merril Garbus s’ha consagrat com a inquieta i arriscada creadora a força de deformar el funk, l’afro-pop, el jazz, el R&B, el folk i qualsevol estil que se li presenti. Després d’estrenar-se amb
un casset creat amb una gravadora de veu portàtil, la nord-americana va doblegar l’aposta per les mutacions
estilístiques amb “Whokill”, una estratègia que ha seguit també a l’hora de publicar el recent “Nikki Nack”, un
autèntic festí de pop polirítmic i colorista.
“Nikki Nack” (4AD, 2014)

TWERPS
LA RESURRECCIÓ DEL KIWI-POP
L’escena australiana segueix sent una inesgotable font de sorpreses capaç de treure’s del barret a una banda
com Twerps, encantadora formació de Melbourne que mira de reüll als seus parents de Nova Zelanda per
portar de tornada el kiwi-pop i reviure’l entre capes de lo-fi juganer, melodies dibuixades pels Go-Betweens
i evocadors aires sixties. Després de publicar “Good Advice” i “Twerps” i exhibir-se com artesans del pop
de guitarres i les harmonies vocals, la banda, liderada pel cantant i guitarrista Martin Frawley, prepara el seu
gran salt de la mà de Merge, on publicaran el seu tercer treball, “Range Anxiety”.
“Range Anxiety” (Merge, 2015)

TYLER, THE CREATOR
RAP SENSE PÈLS A LA LLENGUA
Ideòleg i líder espiritual d’Odd Future, col·lectiu que s’ha proposat donar assalt al mainstream i cobrir-lo de
terrorisme líric, versos a cop de matxet i beats crus i minimalistes, Tyler, The Creator es va estrenar al 2009
amb “Bastard”, però va ser “Goblin”, el seu debut a XL Recordings, allò que el va consagrar com agitador de
tot el políticament incorrecte i espeleòleg de les zones més fosques i despoblades del rap. Poc amic del que
és convencional, l’imaginari líric del californià frega en ocasions l’acte delictiu tot i que, lluny d’acovardir-se,
segueix a la seva, malparlant en quant té ocasió i publicant treballs com “Wolf”, àlbum a la minima que, tot i
suavitzar una mica el seu discurs, segueix sonant fosc i impenetrable.
“Wolf” (Odd Future, 2013)

UMBERTO & ANTONI MAIOVVI
ELECTRÒNICA TERRORÍFICA
Apassionats de l’electro, l’italo disco i, sobretot, de les bandes sonores de pel·lícules de terror, Matt Hill (Umberto) i Antoni Maiovvi s’han aliat per deixar anar la seva creativitat a “Law Unit”, un disc que sobrevola els
sons retrofuturistes dels seus treballs en solitari per submergir-se en aigües més industrials i experimentals,
quelcom present en els potents ritmes i sintetitzadors, que combinats amb aquella aura evocadora que sempre aconsegueixen imprimir als seus temes, donen com a resultat una obra que els situa en terra de ningú
dins l’electrònica actual.

UNDERWORLD dubnobasswithmyheadman live
EL DESPERTAR ELECTRÒNIC D’INGLATERRA
Nom fetitxe del despertar electrònic d’Inglaterra, Underworld són història viva del techno i culpables directes
que el house progressiu s’acabés convertint en un fenomen de masses a mitjans dels noranta. Autors del hit
interplanetari que va ser “Born Slippy (Nuxx)”, el duo format per Karl Hyde i Rick Smith –Darren Emerson,
tercer en discòrdia, va abandonar la banda fa més d’una dècada- acaba de tancar un any marcat pel 20è
aniversari de “dubnobasswithmyheadman”, treball que els va obrir les portes de la cultura electrònica gràcies
a la seva habilitat per barrejar techno, pop, house i arravataments experimentals i que interpretaran íntegrament al festival per celebrar aquest aniversari.
“dubnobasswithmyheadman (20th Anniversary remaster)” (Universal, 2014)

UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA
PSICODÈLIA CASOLANA I EXPERIMENTAL
Sorgida de les cendres dels esbojarrats i imprevisibles The Mint Chicks, la Unknown Mortal Orchestra va
néixer com a projecte personal de Ruban Nielson i ha acabat per convertir-se en una fiable i radiant cèl·lula
de pop experimental, psicodèlia casolana i ho-fi encantador. Totes aquestes virtuts ja es trobaven en el seu
debut homònim, però va ser el seu segon àlbum, breument titulat “II”, el que va presentar a la formació
neozelandesa com un dels projectes més interessants i innovadors de la nova psicodèlia. Una banda per no
perdre de vista.
“Blue Record EP” (Jagjaguwar, 2013)

THE VASELINES
THE SECOND COMING OF THE SCOTTISH SCHOOL
Two decades of hiatus have not silenced the echoes of The Vaselines, a cult band that shook up Scotland
at the end of the eighties with their disjointed pop combined with fits and starts of indie, that got Kurt
Cobain’s blessing and is still alive and kicking in their second coming. The band formed by Eugene Kelly and
Frances McKee produced vibrant singles including “Son Of A Gun”, “Molly’s Lips” and “Jesus Wants Me For
A Sunbeam” and more than two decades after, have repeated their magic formula on records such as “Sex
With An X” and “V For Vaselines”, the two records that have brought their bubbly and eclectic pop back to
life. “V For Vaselines” (Rosary Music, 2014)

VERONICA VASICKA
PREHISTÒRIA ELECTRÒNICA EN VERSIÓ ESBOJARRADA
Fundadora del segell Minimal Wave, la novaiorquesa Veronica Vasicka conjuga com ningú el rescat i la diversió, la passió arqueològica per l’old new wave, el house i l’italo disco i la bogeria a l’hora de convertir-lo en un
aquelarre de ritmes gruixuts, guitarrassos estridents i crescendos demencials. Una autèntica celebració de la
prehistòria electrònica i el DIY més descarat.

VIET CONG
L’AMPLITUD DE MIRES DEL POST-PUNK
De la unió de Matt Flegel i Mike Wallace, membres de Women, i Monty Munro, de Lab Coast, sorgeix ara Viet
Cong, projecte que lliga a la perfecció la intensitat abrasiva del post-punk i les catarates de distorsió del noise amb les melodies laberíntiques i mutants de Talking Heads i un acabat lo-fi. El quartet, l’alineació del qual
completa Danny Christiansen, es va donar a conèixer el 2013 amb “Casette” i, es va estrenar a Jagjaguwar
amb el single “Continental Shelf”, preparen l’edició d’un disc homònim el 2015.
“Viet Cong” (Jagjaguwar, 2015)

VOIVOD
EL METAL COM A VIA D’INNOVACIÓ
Parlar de VoiVod és fer-ho d’una de les bandes que més han fet per l’evolució del metal i també d’un dels
grups que més ha calat en formacions tan diverses com Soundgarden, Sonic Youth o Killing Joke. La banda
canadenca, fundada a principis dels vuitanta a Quebec, fa més de tres dècades que conjuga elements de
l’speed metal, el trash i el rock progressiu i traçant un camí propi sempre marcat per la innovació. Supervivents de llarg recorregut, els canadencs segueixen a la seva i, malgrat perdre al guitarrista Denis D’Amour,
qui va morir en 2005 víctima del càncer, i de veure com Jason Newsted (Metallica) entrava i sortia de la
banda, van publicar el 2013 “Target Earth”, el seu tretzè disc d’estudi.
“Target Earth” (Century Media, 2013)

WHITE HILLS
SPACE-ROCK CUIRASSAT I SUGGESTIU
En actiu des de mitjans de la dècada passada i amb una discografia que suma més de mitja dotzena de
referències, Dave W. i Ego Sensation han situat el seu projecte White Hills a l’avantguarda de la psicodèlia
pesada i l’space rock amb seu a Nova York. Instal·lats a Thrill Jockey i amb un currículum on destaquen gires
al costat d’Sleepy Sun, The Flaming Lips o Mudhoney, els de Nova York basen el seu so en monolítics riffs de
guitarra que s’acaben transformant en suggestius mantres elèctrics. Per la gravació del seu últim treball, “So
You Are… So You’ll Be”, la banda ha comptat amb l’ajuda de Martin Bisi (Swans, Sonic Youth).
“So You Are… So You’ll Be” (Thrill Jockey, 2013)

YASMINE HAMDAN
TRADICIÓ LIBANESA AMB VOCACIÓ RENOVADORA
Actriu, cantant i compositora, la libanesa Yasmine Hamdan va obrir les portes del seu país a l’indie i
l’electrònica de la mà de Soap Kills, projectes que es va popularitzar barrejant les tradicions musicals àrabs
amb nous llenguatges del pop. Ara, tres lustres després d’aquella fita i després de col·laborar amb CocoRosie
i Mirwais, l’artista nascuda a Beirut s’ha estrenat en solitari amb “Ya Nass”, un treball en el que lliga referències orientals, pinzellades electròniques i posats de cantautora. Un valent i decidit pas endavant entre vapors
folk i sonoritats indies i africanes signat per una artista a qui seva vocació renovadora l’ha portat també a
col·laborar amb cineastes com Jim Jarmusch o Elia Suleiman.
“Ya Nass” (Crammed, 2013)

YOUNGHUSBAND
L’ALTERNATIVA MALENCONIOSA AL NOISE-POP
Euan Hinshelwood porta ja sis anys donant li voltes al pop i emprovant al seu projecte Younghusband diferents vestits de noise-pop, shoegaze i krautrock, però ha estat la seva aliança amb Nicolas Vernhes de Deerhunter la que ha aconseguit posar ordre i que totes les idees del britànic acaben cristal·litzant a “Dromes”.
Així, després de varis EPs de tanteig, la banda britànica es consolida finalment com una alternativa malenconiosa i tardorenca al noise de tota la vida obrint les seves cançons a sintetitzadors analògics i situant-los
enmig del pop assolellat i el shoegaze més somiador i evocador.
“Dromes” (Sonic Cathedral, 2013)

