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ANÍMIC
Fa un any prevèiem que el nou moviment de fitxa que els Anímic farien amb el disc ‘Skin’ (BCore, 2017) seria una oportunitat
d’or per renovar els vots de fidelitat dels seus seguidors, tot i
allunyar-se del que ens tenien acostumats fins al moment. I no
ens vam equivocar. La transformació que la banda va adoptar a
nivell musical i de directe els ha convertit, al cap de pocs mesos
de gira, en una de les millors opcions dels festivals on han tocat.
Festivals de prestigi com ho són el Primavera Sound, el Sónar,
el BBK de Bilbao o el Vida Festival. Al llarg del 2018 continuarà
la gira de presentació de l’àlbum, el cinquè de la seva carrera
artística.

/Animicblog

@animic_twitt

veure video

www.animicmusic.com

FERRAN PALAU
El ja enyorat ‘Santa Ferida’ (Halley Records, 2015) donarà pas,
a la primavera de 2018, a un nou treball discogràfic de Ferran
Palau. Portarà per títol ‘Blanc’ (Halley Records, 2018) i ha estat
de nou enregistrat i produït pel mateix Palau, juntament amb el
ja habitual Jordi Matas. En directe, el defensaran -de meravella,
com en la darrera gira- en Joan Pons (El Petit de Cal Eril), en Dani
Comas, i en Jordi Matas.
Segons l’artífex del disc, ‘Blanc’ està directament influenciat per
Twin Peaks, el hip hop, el soul, la vapor-wave i un xic de Julio
Iglesias. Tot plegat passat pel seu segell clàssic, el de sempre, el
que acompanya des de l’inici Ferran Palau.

/ferranpalau

/ferranpalau

veure video

www.ferranpalau.com
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GEMMA HUMET
No hi ha cap dubte en que Gemma Humet és una de les artistes
amb més projecció de casa nostra. No deixa de demostrar-ho a
cada pas que fa. I el darrer és un disc, ‘Encara’ (Satélite K, 2017),
que ha produït conjuntament amb Carles ‘Campi’ Campón, productor i músic de confiança de Jorge Drexler. A banda del seu
projecte personal, Humet continua col·laborant amb artistes com
Toni Xuclà, Andrés Iniesta o Toti Soler. El mateix Soler diu d’ella
que “és una artista d’una gran qualitat. Una dona valenta i capaç,
amb una autoritat i una sobrietat a dalt de l’escenari magnífica.
Tota una troballa”.

/gemmahumet

/gemmahumet

veure video

www.gemmahumet.com

LA IAIA
Potser un dia d’aquests algú escriurà la història definitiva de la
música pop en català. Serà llavors quan, de manera natural, acceptarem que els seus millors moments provenen de determinades virtuts que, de manera tossudament ocasional, reapareixen
per alegrar-nos l’existència. Fent-ho amb cançons en primera
persona que reflecteixen, sovint des d’enfocaments estilísticament naïf, la perplexitat vital davant moments que se saben
determinants per al futur personal i col·lectiu. És llavors quan la
simplicitat esdevé art i la ingenuïtat arma. El tercer disc de La iaia,
‘Tornar a ser u’ (Autoeditat, 2017), n’és un exemple magnífic on
gerros, balcons i números simples actuen com metàfores de les
mateixes tensions generacionals que, en temps passats i també
convulsos, van aclaparar-nos amb chichoneres, cels setens i nines
de porcellana. I, igual que llavors, la decidida modernitat del so
resulta un argument incontestable, que n’augura la pervivència i
el llegat.
/la.iaia.musica

@ soclaiaia

veure video

www.laiaia.cat
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MARCEL LÁZARA I JÚLIA ARREY
Aquest no és un relat de grans proeses, és un tros de dues vides
conjuntades en l’aspiració d’entregar-se al desconegut i deixar
que el viscut es transformi en cançons, per aprendre, desaprendre i intentar comprendre. Un diari de bitàcola musical i emocional que en el seu primer llarga durada es titula ‘Sonhos da rua’.
Dues ànimes, dues veus (entre les quals, la de l’enyorat Tito) i un
escenari desproveït d’artificis ens presenten un concert proper i
emotiu, que emet des de l’alegria i la gratitud més sincera. Sense
cap mena de dubte, Marcel Lázara i Júlia Arrey seran brúixola
d’un nou paradigma artístic als països catalans.

/marcellazaraijuliaarrey

veure vídeo

NURIA GRAHAM
Talent precoç de l’escena catalana i una de les perles més brillants de la cantera de Vic, Núria Graham va començar a cridar
l’atenció amb la maqueta ‘First Tracks’ (Halley Records, 2013), i
després amb el disc ‘Bird Eyes’ (El Segell, 2015), un esplèndid
debut de folk i rock que la va portar a girar per Portugal, Holanda
i Anglaterra i a compartir escenaris amb St. Vincent i Unknown
Mortal Orchestra. Un any més tard, la cantant i compositora catalana va reaparèixer amb ‘In The Cave’ (El Segell, 2016), un EP
que apostava per un so més contundent i directe per apropar-se
a noms com PJ Harvey. Enguany estrenarà ‘Does It Ring a Bell?’
(El Segell, 2017) el seu treball més personal, amb què tornarà a
escena l’essència de Graham de sempre. En directe l’acompanyen Jordi Casadesús, Aleix Bou i Artur Tort.

/nuriagrahammusic

@nuriagraham

veure video

www.nuriagraham.com
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