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Anímic
Hannah / Bcore

El sextet de Collbató torna als esce-

naris amb aquest sòlid Hannah i de 

la mà de BCore. Les acurades veus, 

les inconfusibles lletres d’en Ferran 

Palau i les atmosferes místiques 

que sovint s’hi escolten conformen 

un disc 100% Anímic. Però alhora 

és veritat que hi ha sorpreses com la 

contundència de “Blue eyed tree” o 

les diverses aparicions d’un quartet 

de corda que amplia l’espectre so-

nor de la banda. /// ALBERT GIRONS

Sr. Chinarro
Presidente / Mushroom Pillow

Antonio Luque ha patit una evolució 

digne d’estudi a través dels seus 11 

discos publicats. Música i lletra han 

anat aclarint-se guanyant adeptes 

pel camí. Si El fuego amigo (2007) 

va ser un punt d’inflexió, aquest disc 

mostra un grup consolidat capaç 

de seguir les lletres de Luque per 

tots els terrenys: escenaris planers, 

inclús còmics (escolteu “Una llama-

da a la acción”). D’altres molt més 

tenebrosos o tristos. /// ALBERT GIRONS

Antònia Font
Lamparetes / Robot Innocent

Si en algun moment havíem pensat 

que la capacitat d’Antònia Font per 

sorprendre’ns s’havia esfumat, està-

vem, per sort, equivocats. Han pas-

sat anys des de Batiscafo Katiuscas 

(2006) i ara, amb Lamparetes, han 

fet el que per ells és habitual: crear 

nous móns i noves atmosferes, re-

inventant-se, constantment, a partir 

d’un estil únic i personal, sempre 

fàcil de reconèixer. Un disc més i 

una delícia. /// TONI TERRADES

The Feelies
Here Before / Bar none

No decep gens ni mica l’esperat disc 

de retorn de l’entranyable banda de 

New Jersey, hereva de The Velvet 

Underground i font d’inspiració per 

bandes de gust exquisit (R.E.M., 

Luna, The Soft Pack…). Els en-

frontaments entre els dibuixos que 

tracen la guitarra solista de Glenn 

Mercer i la rítmica de Bill Million, 

amb el gran Demeski a les percus-

sions, tornen a apropar-nos al cel. 

Aquí com abans. /// JUAN CARLOS BELMONTE

Bedroom
El fum blanc / Foehn

Sense allunyar-se de l’esperit mini-

malista que va definir el seu debut, 

Albert Alomir desplega una nova 

constel·lació de cançons folk d’au-

rèola onírica cantades íntegrament 

en català. El fum blanc s’endinsa en 

l’interior d’un ric univers intimista on 

s’hi condensen la rondalla, l’esperit 

surrealista de caire oníric i el pop 

llimat amb una estimable i insòlita 

delicadesa. Un disc tocat per la sub-

til elevació del somni. /// SERGI CÀNOVAS

The Vaccines
What did you expect... / Columbia

La ració anual de bandes britàni-

ques que cada any surten per entrar 

a l’Olimp del post-punk-rock ja té 

candidat ferm. Cançó curta, guitar-

ra, certs paràmetres de foscor i un 

carismàtic líder, la banda encapça-

lada per Justin Young treu àlbum en 

fulgurant ascens discogràfic i serà 

un imprescindible en tots els festi-

vals d’enguany. Barregin Strokes, 

Ramones i Libertines, i ja tenen els 

ingredients de la vacuna. /// SERGI COMA
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Fernanda
Qué más queremos / Blind Records

Fernanda és, essencialment, una 

banda de rock en el sentit més clàs-

sic i més ben entès de la paraula. 

Rock dels anys 70, pop i dosis de 

punk per arribar fins al segle XXI 

sense fissures i amb la frescor i la 

gràcia que normalment hauria de 

caracteritzar el gènere. Qué más 

queremos és el seu primer treball 

i han aconseguit incorporar tots 

aquests elements pretèrits i fer-los 

sonar actuals i elegants. /// TONI TERRADES

Those Dancing Days
Daydreams & Nightmares / Wichita

No hi ha pitjor remei per l’efer-

vescència creativa que voler 

deixar de ser jove. Cal sem-

pre estar borratxo de joventut. 

Amb totes les conseqüències. I 

això els ha passat a les Those 

Dancing Days. Després d’aquell 

debut vitamínic i pur de twee-

pop ballarí, ara maduren, en 

saben més, però sembla que 

han volgut deixar de ser joves. 

/// SERGI COMA

Fernando Alfaro
La vida es extraña...  / Marxophone

L’excel·lent “Camisa hawaiana de 

fuerza” és Alfaro des del primer 

plec: una prova novament irrefu-

table que el músic d’Albacete és 

propietari d’una manera de dir i 

cantar. Aquest nou pergamí de 

cançons s’alça savi i majestuós 

gràcies a la producció de Raül 

Fernandez (Refree) i a la capacitat 

d’Alfaro per agarrar i tocar vísceres, 

fibres i, sobretot, cançons molt es-

pecials. /// DIMAS RODRÍGUEZ

Times New Viking
Dancer Equired / Merge

Times New Viking s’han espolsat 

del damunt el rovell que tradicio-

nalment cobria les seves cançons 

perquè llueixin més rotundes. Com 

si haguessin perdut la vergonya a 

reconèixer que són molt bons, ara 

només cal que el món se n’adoni. I 

és que el seu pop enverinat, ara ur-

gent, ara enganyosament candorós, 

configura una col·lecció de cançons 

que ens recorda per què val la pena 

escoltar novetats. /// BORJA BARBESÀ

Low
C’mon / Sub Pop

Després del cop de puny a la taula 

que va suposar el magnífic Drums & 

Guns (2007) i les aventures al cap-

davant de Retribution Gospel Choir, 

Alan Sparhawk ha decidit entregar 

un altre episodi de la nissaga. I jus-

tament això és el que és C’mon, una 

nova entrega de cançons marca de 

la casa, només això, però res menys 

que això: no marcarà un abans i un 

després però que segueix engreixant 

un cançoner celestial. /// B. BARBESÀ

Very Pomelo
Xurrac Asclat / Chesapik

Very Pomelo són un punxó veloç i 

suïcida que creua de bat a bat i sen-

se fre el porxo d’un vell guitarrista de 

blues, es cola per l’estudi d’un can-

tant de soul en plena cerimònia i tra-

vessa la plaça del Raspall de Gràcia 

xopa de rumba, festa i serpentines. 

Ells rockegen i noquegen com Gene 

Vincent,  Eddie Cochran i tants al-

tres herois de fina estampa, però 

el seu encant real és que sempre 

sonen a Vey Pomelo. /// DIMAS RODRÍGUEZ


