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SAN MIGUEL PRIMAVERA SOUND

Des dels seus inicis el festival ha centrat els seus esforços en oferir noves 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 trajectòria 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 Aphex Twin, passant per Neil 
Young,Sonic Youth, Portishead, Pet Shop Boys, Pavement, Yo la tengo, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti 
Smith, James Blake, Arcade Fire, Public Enemy, Grinderman, Television, Devo, Enrique Morente, The White Stripes, Wil-
co, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Dinosaur Jr., New Order, Surfin’ Bichos, Fuck Buttons, Melvins, The National, Psychic 
TV o Spiritualized, entre molts d’altres.

REPERCUSSIÓ D’EDICIONS ANTERIORS

Any rere any, el festival San Miguel Primavera Sound ha anat incrementant tant l’assistència de públic com la re-
percussió als principals mitjans de premsa, ràdio i televisió. Si la primera edició va tancar amb una assistència de 
8.000 persones, la del 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 el 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, ha sobrepassat les 123.000 visites a la seva darrera edició. 
La fisonomia del festival i l’ampli ventall de grups representats ha motivat que San Miguel Primavera Sound sigui un 
punt de trobada d’artistes i espectadors de diferents generacions.

La repercussió mediàtica de l’edició 2009 va ser extraordinària amb més de 1.400 periodistes acreditats. Els principals 
diaris, premsa especialitzada, ràdios i televisions nacionals van cobrir àmpliament les actuacions celebrades al fes-
tival, considerat per nombrosos mitjans com el millor d’aquell any. Tanmateix, l’interès per part de la premsa interna-
cional ha augmentat de forma espectacular en les dues últimes edicions. Els principals mitjans especialitzats tant de 
països europeus com de l’altra banda de l’Atlàntic s’han fet ressó de cadascuna de les edicions de l’esdeveniment.



EL FESTIVAL EN DADES NUMÈRIQUES

San Miguel Primavera Sound es consolida com el festival urbà per excel·lència amb característiques úniques, atès que 
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.
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PROgRAMACIÓ PRINCIPAL

A STORM OF LIgHT
A$AP ROCKY
AEROPLANE
THE AFgHAN wHIgS  
AFROCUBISM 
ANÍMIC
ARAABMUZIK
ARCHERS OF LOAF
ATLAS SOUND 
ATLETA
BARRY HOgAN Dj (ATP) 
BAXTER DURY
BEACH BEACH
BEACH HOUSE
BEIRUT
BENgA (LIVE)
BIg STAR’S THIRD
BIgOTT 
BLEACHED 
BOMBINO
BUFFY SAINTE-MARIE
THE CHAMELEONS
CHAVEZ 
CHRISTINA ROSENVINgE
CHROMATICS 
CODEINE 
CUCHILLO
THE CURE
DANNY BROwN
DEATH CAB FOR CUTIE 
DEATH IN VEgAS 
DEMDIKE STARE 
DIRTY THREE 
Dj COCO
DOBLE PLETINA 
DOMINANT LEgS 
DOMINIQUE A
THE DRUMS
EL-P
EROL ALKAN
FASENUOVA



FATHER jOHN MISTY
THE FIELD
FIELD MUSIC
FOREST SwORDS
FRANZ FERDINAND 
FRIENDS
gIRLS
gIRLS NAMES
gODFLESH 
gRIMES
gRUPO DE EXPERTOS SOLYNIEVE 
HANNI EL KHATIB 
HARVEY MILK
HYPE wILLIAMS
I BREAK HORSES 
ICEAgE 
jAMES FERRARO AND THE BODYgUARD
jAMIE XX 
jAPANDROIDS 
jEFF MANgUM (NEUTRAL MILK HOTEL) 
jOHN TALABOT (LIVE)
jOSH T. PEARSON 
jUSTICE LIVE
KINDNESS
KINgS OF CONVENIENCE
KLEENEX gIRL wONDER 
LA ESTRELLA DE DAVID
LAURA MARLINg 
LEE RANALDO
LFO
LINDA MARTINI 
LISABÖ 
LITURgY 
LOwER DENS 
M83
MAIN
MARIANNE FAITHFULL 
MATÍAS AgUAYO 
MAYHEM 
MAZZY STAR 
MELVINS 
THE MEN
MICHAEL gIRA 
MILAgRES 
MILK MUSIC 
MUDHONEY 
MUjERES 



NAPALM DEATH 
NEON INDIAN 
NICK gARRIE PLAYS THE NIgHTMARE OF j.B. STANISLAS 
NUMBERS SHOwCASE: jACKMASTER, ONEMAN, DEADBOY, SPENCER, REDINHO 
OBITS 
OFF! 
THE OLIVIA TREMOR CONTROL
ORTHODOX 
OTHER LIVES 
PEgASVS 
PETER wOLF CRIER 
PICORE 
PIONAL (LIVE) 
THE POP gROUP
PURITY RINg
THE RAPTURE
REAL ESTATE
REBOLLEDO 
REFREE 
REFUSED 
THE RIgHT ONS
RUFUS wAINwRIgHT AND HIS BAND
RUSTIE 

SAINT ETIENNE
SANDRO PERRI 
SBTRKT
SCUBA 
SENIOR I EL COR BRUTAL 
SHARON VAN ETTEN 
SHELLAC 
SISKIYOU 
SLEEP 
SLEEPY SUN
SLEIgH BELLS 
SPIRITUALIZED 
SR. CHINARRO 
TALL FIRS 
THEE OH SEES
TRASH TALK
UNICORNIBOT
VERONICA FALLS
THE wAR ON DRUgS
wASHED OUT
wAVVES
THE wEEKND
wHITE DENIM
wILCO



wILD BEASTS
wOLVES IN THE THRONE ROOM
THE XX
YO LA TENgO

PRIMAVERA PRO

ALGORECORDS / DISCOS RÍO BUENO / IMI CHILE
ASTRO, THE gANjAS 

AUSTRIAN MUSIC EXPORT 
BERNHARD FLEISCHMANN 

CANADIAN MUSIC WEEK 
CADENCE wEAPON, FOAM LAKE, jENN gRANT, REIgNwOLF 

DON’T PANIC WE’RE FROM POLAND!
ED wOOD, KRISTEN, NAPSZYKLAT 

EUROSONIC NOORDERSLAG 
RATS ON RAFTS (PAÍSES BAjOS )

INDEPENDENT MUSIC EXPORTERS SOUTH AFRICA (IMEXSA)
ABDUS, SPOEK MATHAMBO

ITALIAN PRESS OFFICE/A BUZZ SUPREME 
BOXEUR THE COEUR, KINg OF THE OPERA

MUSIC L:X LUXEMBOURG EXPORT OFFICE 
INBORN!, MUTINY ON THE BOUNTY 

SMALL COUNTRIES, BIG MUSIC (UE)
ABSYNTHE MINDED (BéLgICA)

gINgA (AUSTRIA)

SONICBIDS
THE EXPERIMENTAL TROPIC BLUES BAND (BéLgICA)

HOT PANDA (CANADá)

LOVELY BAD THINgS (EEUU)



MINIMÚSICA
ANÍMIC

BEACH BEACH

CANDELA Y LOS SUPREMOS

DOBLE PLETINA

gERMANA

SALÓN SMINT MYSPACE 
AUTUMN COMETS

CAPITáN

EL FARO

EVRIPIDIS & HIS TRAgEDIES

FERNANDO MILAgROS 

gABRIEL Y VENCERáS

gUDAR

HAZTE LAPÓN

LAS NURSES

LOS NEgRETES

THE RIgHT ONS

STASI

TEMPLETON

VILLARROEL

RAY-BAN UNPLUggED
BEACH BEACH

BIgOTT

BLEACHED

CHRISTINA ROSENVINgE, CHRIS BROKAw & REFREE

gIRLS NAMES

jOE CREPÚSCULO

MILAgRES

PETER wOLF CRIER

SHARON VAN ETTEN

SISKIYOU



FLATSTOCK

ALEMANYA
THE RED COMPANY, DOUZE, gRACE HELLY gRAPHICS, DAMIEN TRAN, MITCHUM D.A, SLOwBOY

àUSTRIA
MICHAEL HACKER

ESTATS UNITS
TINY MEDIA EMPIRE, jUSTIN SANTORA, FUgSCREENS STUDIOS, THE DECODER RINg, CROSSHAIR, VOODOO CATBOX, 

MONKEY INK, CLINT PRINTS, gUYBURwELL, CASEY BURNS, LIL TUFFY, SHAwN K. KNIgHT, BOSS CONSTRUCTION, 

PENHEAD, wEATHERMAKER PRESS

HOLANDA
THE IMPOSSIBLE MACHINE, ZELOOT

ITàLIA
CLOCKwORK PICTURES

REGNE UNIT
SEAN MORT, HORSE, LUKE DROZD, ADAM POBIAK, MICHAEL COwELL, ARMY OF CATS, BRAg

SUïSSA
COMET SUBSTANCE

ESPANYA
THE POSTER COLLECTIVE

SAN MIgUEL PRIMAVERA A LA CIUTAT

ARC DE TRIOMF
BLACK LIPS

jEREMY jAY

jOE CREPÚSCULO

LORENA áLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL

NACHO VEgAS

NO MORE LIES

RICHARD HAwLEY 

THE wALKMEN

THE wEDDINg PRESENT PLAYS SEAMONSTERS

YANN TIERSEN



PRIMAVERA ALS CLUBS
BEACH FOSSILS

BLACK LIPS 

CHAIRLIFT

DUTCH UNCLES

ELEPHANT

THE gO TEAM Dj’S

HOORAY FOR EARTH

jAMES HUNTER

KINDNESS

KINgS OF CONVENIENCE

L’HEREU ESCAMPA 

LISA & THE LIPS 

MATES MATES 

OHIOS

SANTIAgO LATORRE

VOID OV VOICES 

PRIMAVERA AL PARC 
APRIL FOOL’S DAY

BLEACHED

BOREALS

COSMEN ADELAIDA

DIRTY BEACHES

THE FREE FALL BAND

gIRLS NAMES

MILK MUSIC

MINIMÚSICA: FRED I SON, INTERNET2, LORENA áLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL, REFREE

NICK gARRIE

OBITS

OCELLOT

VERONICA FALLS  

SAN MIgUEL PRIMAVERA ALS BARS
CELESTIAL BUMS

DULCE PájARA DE jUVENTUD 

EDITH CRASH

EH!

ELIAH SMITH

ELVIRA

gRTS



gRUSHENKA

gUDAR

HER ONLY PRESENCE

THE LIONS CONSTELLATION 

PARTIDO

RENALDO & CLARA

STEVEN MUNAR & THE MIRACLE BAND

XAVIER BARÓ

PRIMAVERA AL CARRER
AURORA

BLACK LIPS

ERIC FUENTES

ODIO PARÍS 

ROYAL BATHS

TIgERCATS

PRIMAVERA A VIVA VEU
ALIMENT

jOAN COLOMO

SICTOR VALDAÑA & THE CHECK THIS OUTS

UNIVERS

IN-EDIT
CPH:DOX PRESENTS: TURNINg (CHARLES ATLAS & ANTONY / DENMARK, USA / 2012 / 82’ / VOS)

NEXT MUSIC STATION: MOROCCO (FERMÍN MUgURUZA / QATAR, SPAIN / 2011 / 100’ / VOSE)

THE BEAT IS THE LAw: FANFARE FOR THE COMMON PEOPLE (EVE wOOD / UK / 2011 /  90’ / VOSE)

FLATSTOCK: THE wORLD OF MUSIC POSTERS
15.05- 03.06

LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATgE

ENTRADA gRATUITA / ENTRADA gRATUÏTA / FREE ENTRANCE



PARC DEL FÒRUM

Després d’una etapa més que satisfactòria combinant l’entorn escènic del Poble Espanyol amb el Mercat de les Flors, 
el 2005 l’organització va donar un pas endavant i va traslladar la seva activitat al 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 
sis anys, San Miguel Primavera Sound es troba perfectament aclimatat en el Parc del Fòrum 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 experimenta actualment 
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 de públic còmode i eficaç. Tant la seva 
clara vocació marítima, amb amplis espais i auditoris orientats cap al Mediterrani, com una dotació tècnica de referèn-
cia en aquest tipus d’espais contribueixen al fet que el públic gaudeixi de les actuacions en un entorn de bella factura.

El caràcter urbà de San Miguel Primavera Sound facilita l’allotjament, un factor d’importància 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. 

San Miguel Primavera Sound 2012 tindrà lloc del 30 de maig al 3 de juny a Barcelona. 
Les actuacions que conformen la programació principal estaran distribuïdes a 8 escenaris, tots situats a línterior del 
recinte del Parc del Fòrum.

ESCENARIS PRINCIPALS

Escenari San Miguel: Situat a l’àrea central del recinte i perfectament comunicat amb la resta d’escenaris, l’escenari 
San Miguel acollirà els caps de cartell d’aquesta edició.

Escenari MINI: Per segon any consecutiu, aquest escenario compartirà els caps de cartell amb l’escenari San Miguel. 
Es troba ubicat a prop del mar i ofereix vistes panoràmiques del litoral barceloní.

Escenari Ray-Ban: aquest escenari presenta en la seva programació bandes internacionals de dilatada trajectòria i 
recull a més algunes de les apostes més fermes per part de l’organització del festival. Situat enfront del mar, aquest 
escenari permet a una gran part dels espectadors gaudir assegut dels concerts gràcies a les amplíssimes graderies 
disposades a mode d’amfiteatre.

Escenari All Tomorrow’s Parties: situat també enfront del mar, aquest escenari estarà comisariat per cinquè any conse-
cutiu pel festival All Tomorrow’s Parties. La línia de les bandes que actuen està basada en l’estil arriscat i radical que ha 
fet d’ATP una de les cites obligades per al públic més exigent.

Escenari Pitchfork: la prestigiosa web musical americana Pitchfork Media afavorirà per quarta vegada un espai dedi- 
cat a promoure les millors noves propostes de l’escena independent internacional, juntament amb els projectes nacio- 
nals més recents sorgits en el terreny del pop i del rock. La programació es completarà amb artistes de tall electrònic 
que se succeiran a la franja horària de la matinada.

Escenari VICE: De la mà de la revista Vice, present en el festival des de 2007, la seva programació està nodrida de ban-
des nacionals i internacionals de rabiosa actualitat.



Escenari Adidas Originals: associat al PrimaveraPro, aquest escenario de petit format presenta una sèrie de showca-
ses en els quals artistes novells vinguts d’ arreu del globos postren les seves propostes tant als professionals acredi-
tats com al públic present.

Escenari Rockdelux (auditori): amb una acústica envejable, l’espectacular Auditori del recinte Fòrum acollirà una vega- 
da més les actuacions mes intimistes del festival, ja sigui pel seu format acústic o pel caràcter de la seva música. 



PROGRAMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

MINIMÚSICA

L’activitat infantil minimúsica acollirà per sisè any consecutiu actuacions musicals en les que els grups de música 
adapten el seu repertori a un públic familiar. Aquesta iniciativa de Sones, que ha despertat un gran interès mediàtic en 
les seves anteriors edicions, tenen com a finalitat integrar el públic infantil en la oferta musical del festival.

minimúsica pretén contribuir a l’educació musical dels nens apropant-los a la música moderna en directe sota la pre-
missa que la infantesa no està vinculada a un estil de música concret, sinó que és una etapa de la vida on precisament 
l’estipulació sonora és vital per la qual cosa no s’ha de limitar la seva experiència musical a la denominada “música 
infantil”. Es tracta d’un espectacle interactiu on els nens aprenen a classificar diferents instruments, distingir les quali-
tats del so (alçada, velocitat, intensitat, durada i timbre) i opinar sobre les seves impresions com a oients.

minimúsica planteja cada any diverses activitats entorn a una temàtica concreta. A edicions anteriors s’han abordat 
temes com “L’Univers” o “Els Aliments” o “Els Transports”. En aquesta edició la programació girarà en torn “Els Animals” 
i comptarà amb l’actuació de Beach Beach,  Lorena Álvarez y su Banda Municipal, Anímic, Candela y Los Supremos, 
Doble Pletina i Germana.

L’espai estarà en funcionament les tres jornades principals en el Parc del Fòrum (31 de maig, 1 i 2 de juny) i disposarà 
de servei gratuït de ludoteca amb monitors titulats en horari de 16.00 a 23.00 hores, a més d’un servei de préstec de 
portabebès i protectors d’oídes que permetrà als pares moure’s amb més comoditat pel recinte.

Una vegada més, la revista Naif posarà la cirereta aportant les últimes novetats de mobiliari i joguines perquè no falti 
de res.

Totes les activitats de minimúsica en el marc de San Miguel Primavera Sound són gratuïtes. Els nens de fins a 14 anys 
tenen accés lliure al recinte Parc del Fòrum sempre que vagin acompanyats d’un adult, que sí que haurà de tenir la 
corresponent entrada per l’esdeveniment.

Des de que el festival va decidir oferir a minimúsica la custòdia del seu públic infantil, els més petits del festival han 
pogut veure al voltant de 60 bandes, com Herman Dune, Mujeres, Chris Brokaw, Dirty Projectors, Manos de Topo, Coco-
not, Fred i Són, Taràntula, Le Pianc i un llarg etcètera.

RAY-BAN UNPLUggED

Una manera diferent de viure la cita musical per als assistents i una bona oportunitat per als grups de presentar la 
seva música en format acústic i davant una audiència reduïda. Al llarg de les tres jornades del Parc del Fòrum, alguns 
dels noms más atractius del cartell actuaran, concediran entrevistes i saludaran als seus fans.

Durant els seus tres anys d’existència, l’espai Ray-Ban Unplugged ha rebut artistes com Phoenix, Avi Buffalo, The Char-
latans, Black Lips, Male Bonding, The Wave Pictures, Ganglians, Crocodiles, The Antlers, Mujeres, Jeremy Jay, Thelema-
ticos, Sian Alice Group, Coma- nechi o Extraperlo.



FIRA DISCOgRÀFICA

San Miguel Primavera Sound continua donant un espai als segells discogràfics independents nacionals i d’altres paï-
sos per que mostrin els seus productes al públic dintre del Parc del Fòrum.

Des de l’edició 2002 segells discogràfics, premsa especialitzada, empreses relacionades i entitats col·laboradores es 
troben al festival. Molts d’aquests segells tenen representació als concerts programats. The Hells, Mazoni, Remate, 
Meu, Coconot, Gentle Music Men, It’s Not Not, The Charades, Clint, Le Jonathan Reilly, The Queen Machine o Stay són 
algunes de les bandes que han actuat fins a la data en aquest context.

FLATSTOCK

Una de les novetats d’aquesta edició és el desembarcament de Flatstock, una fira itinerant de pòsters de concerts 
realitzats per artistes plàstics que esdevendrà la major mostra d’aquest tipus que visita Europa.

Aquesta proposta és d’indubtable interès per al públic del festival, no només per la qualitat dels dissenyadors i la va-
rietat de les obres exposades sinó també per la possibilitat d’adquirir les seves creacions in situ. L’ocasió s’ofereix com 
una excel·lent opotunitat de gaudir d’una trobada entre la música i l’art visual més underground, sent el festival el marc 
idoni per a la difusió de sengles disciplines. Fa uns anys, l’associació entre música i arts plàstiques estava fonamenta-
da en les portades de discs mentre que actualment està experimentant un canvi cap al món del directe, cosa que està 
estretament relacionada amb la devallada de la indústria discogràfica.

Flatstock, s’ubicarà al recinte Parc del Fòrum durant els dies que se celebra el festival i estarà ubicada juntament amb 
la fira discogràfica amb un desplegament de 30 artistes. D’altra banda, des del 15 de maig fins al 3 de juny, coincidint 
amb la cloenda del festival - s’organitzarà també una exposició gratuïta a La Virreina Centre de la Imatge, on es mos-
trarà una selecció de més de 70 obres. L’exposició està emmarcada dins de les activitats de Primavera a la Ciutat i està 
orgaintzada per Flatstock i The Poster Collective.

The Poster Collective, fundat per Error! Design en 2010, és una organització amb l’objectiu de donar a conèixer i poten-
ciar el cartelisme a nivell nacional.

La història d’American Poster Institute, una societat sense ànims de lucre i dedicada a la promoció artística de car-
tells musicals, s’inicia el 2002 per un petit grup de cartellistes i simpatitzants que freqüentaven el conegut web www.
GigPosters.com. Aquest col·lectiu ha anat creixent fins a incloure a les seves files a centenars d’artistes i seguidors a 
tot el món.

La primera vetada que l’API va presentar Flatsock a San Francisco el 2002 va tenir un èxit rotund i per aquest motiu 
aquesta sèrie d’exposicions de pòsters de concerts realitzats pels artistes més coneguts del moment va ser presenta-
da com a part de la SXSW Music Conference un any més tard. Des d’aleshores, la iniciativa va començar a formar part 
de manera regular a la programació de festivals musicals com Bumbershoot a Seattle. El 2006, Flatstock va continuar 
ampliant-se participant en diversos festivals com Pitchfork a Chicago fins a desembarcar a Europa, concretament 
al festival Reeperbahn d’Hamburg, on van celebrar la seva 32 edició el 2011. Ara arribarà a Espanya de la mà de San 
Miguel Primavera Sound.



En paraules de Nels “Jagmo” Jacobson, artista i membre fundador d’API: “Durant els últims 35 anys, els cartells de 
concerts s’han convertit cada vegada més en articles de col·leccionista. Alguns cartells es venen avui dia per milers 
de dòlars. Hi ha molts factors que poden ser decisius a l’hora de determinar què val un cartell - factors com la data de 
creació, l’artista que el va dissenyar o els artistes anunciats en ell, el lloc, el número de cartells impresos, si el cartell va 
ser imprès en offset o serigrafiat, si el cartell ha estat presentat en un llibre o un article de revista, així com l’originaltat 
o l’habilitat evident en el disseny. En molts casos, els cartells de concerts han demostrat ser no només els artefactes 
culturals visualment més atractius, sinó una sàvia inversió financera. Al final, no obstant, el valor real de qualsevol 
cartell és la quantitat de gaudiment personal que el propietari o propietària rep d’ell - en la mesura que el cartell li 
recorda un artista preferit, una actuació memorable o un lloc apreciat, en la mesura en la que l’enriqueix i il·lumina el 
seu univers visual, o la poderosa manera amb la que el cartell expressa quelcom que ell o ella vol dir”.

PRIMAVERA RADIO BY SCANNER FM

L’univers Primavera pren dimensió radiofònica gràcies a aquest canal musical creat per Scanner fm que programa els 
artistes que visitaran San Miguel Primavera Sound 2012 i els mateixos que van pujar als escenaris en edicions ante-
riors. 24 hores diàries d’emissió ininterrompuda amb continguts en tres idiomes: monogràfics, entrevistes, opinions 
de músics i crítics, apartats especialitzats, programes especials, ràdio fórmula, repàs a edicions anteriors, a més 
d’informacions pràctiques sobre el festival.

Primavera Radio pot escoltar-se per Internet a www. primaverasound.com i www.scannerfm.com.

RADIO wFMU

La prestigiosa ràdio nord-americana desembarcarà de nou a San Miguel Primavera Sound per retransmetre en directe 
part de les actuacions programades en aquesta edició. WFMU és el canal de música independent més important del 
món, no només per la seva audiència sinó per la seva actitud i programació variada. 

Radio WFMU pot escoltar-se a través d’Internet a www.wfmu.org.



SAN MIGUEL PRIMAVERA A LA CIUTAT

Un dels nostres majors reptes és buscar noves maneres d’apropar la música a tots els públics i quina millor manera de 
fer-ho que introduir la nostra proposta de ple al centre de Barcelona.

Primavera a la Ciutat va sorgir per extendre l’esperit Primavera a altres espais i inundar Barcelona de música en directe 
amb motiu del festival. Va començar tímidament amb un grapat de concerts programats en diferents espais públics, 
com un parc o una parada de metro, i l’èxit obtingut en les seves anteriors edicions ha consolidat aquesta iniciativa que 
aquest any veurà incrementar notablement el seu contingut.

De fet, la novetat més significativa de San Miguel Primavera Sound 2012 serà l’ampliació de San Miguel Primavera a la 
Ciutat amb un nou concepte obert a tota la ciutadania. A més de l’acte central a l’Arc de Triomf, San Miguel Primavera 
a la Ciutat comptarà amb altres activitats, com Primavera al Parc, San Miguel Primavera als Bars, Primavera als Clubs, 
Primavera al Carrer, Flatstock, Primavera a Viva Veu i Beefeater In-Edit.

ARC DE TRIOMF

La programació musical a l’Arc de Triomf estarà formada per artistes nacionals i internacionals com el compositor i 
multi-instrumentista Yann Tiersen, el californià establert a Berlín Jeremy Jay, Black Lips, No more Lies, Joe Crepúsculo, 
Lorena Y Su Banda Municipal, Nacho Vegas, Richard Hawley, The Walkmen i la banda The Wedding Present, que tocaran 
íntegrament el seu disc “Seamonsters”.
 

PRIMAVERA AL PARC

Primavera al Parc té com a objectiu implicar els espais verds en l’oferta musical de la ciutat i oferir una proposta 
cultural apta per a tota la família amb una programació gratuïta en horari diürn de forma paral·lela a la programació 
principal del Parc del Fòrum.

Els concerts de Primavera al Parc es traslladen al cèntric Parc de la Ciutadella barceloní, molt prop de l’escenari d’ Arc 
de Triomf. 

El dissabte 2 i el diumenge 3 de juny trepitjaran els seus dos escenaris alguns dels grups internacionals programats 
també en el Parc del Fòrum (Veronica Falls, Obits, Nick Garrie, Dirty Beaches, Milk Music, Girls Names i Bleached), jun-
tament amb prometedors artistes del nostre país país (The Free Fall Band, Boreals, April Fool’s Day, Cosmen Adelaida i 
Ocellot). 
La programació infantil tindrà també el seu espai al parc, on actuaran Fred i Son, Refree i Internet2, de la mà de mini-
música. Totes les actuacions seran gratuïtes i en horari diürn.

La final del concurs per a bandes novelles organitzat per Myspace i Smint es disputarà el 12 de maig (de 17:00 a 20:00) 
en el Parc de la Ciutadella dins de les activitats de Primavera al Parc. Les tres bandes guanyadores compartiran esce-
nari amb la resta d’artistes del Saló Smint Myspace del Parc del Fòrum.



SAN MIgUEL PRIMAVERA ALS BARS

San Miguel Primavera als Bars donarà el tret de sortida a aquesta edició, amb un total de 15 actuacions d’accés gratuït 
que passaràn pels escenaris dels locals Ryans, Polaroid Bar, Sifó Bar, Café Royale, Psycho Rock ‘n’ Roll Club, Antic Tea-
tre, Foxy Lady, Mau Mau Underground, Bar 33:45, Bar Absenta, Fantástico Club y Bar Estació de França.

Xavier Baró, Renaldo & Clara, Steven Munar & The Miracle Band, Grushenka, Eh!, The Lions Constellation, GRTS, Her 
Only Presence, Gudar, Eliah Smith, Partido, Elvira, Edith Crash, Dulce Pájara de Juventud y Celestial Bums seran els 
protagonistes d’aquest cicle de concerts durant les dues setmanes prèvies a l’inici oficial del festival.

PRIMAVERA A VIVA VEU

Per tercer any consecutiu, A Viva Veu són els responsables de programar, conjuntament amb l’organització del festival, 
un cicle d’actuacions acústiques sense cap tipus d’amplificació o micròfons, senyal d’identitat d’aquesta jove promoto-
ra catalana. Els grups que passen pel Fantàstic Club els dies 28 i 29 de maig són Aliment, Univers, Joan Colomo i Sictor 
Valdaña & The Check This Outs.

PRIMAVERA ALS CLUBS

Els dies previs a l’inici de l’activitat en el Parc del Fòrum, les sales Apol·lo i La [2] de Barcelona acolliran, com és habi-
tual, una sèrie de showcases encapçalats pels segells discogràfics Heart Of Gold, Memphis Industries i Famèlic.

Les bandes que actuen en els *showcases de presentació el dilluns 28, dimarts 29 i dimecres 30 són: James Hunter, 
Lisa & The Lips, Dutch Uncles, Elephant, The Go! Team dj’s, Hooray For Earth, L´Hereu Escampa, Mates Mates, Ohios, 
Beach Fossils, Chairlift, Kindness, Santiago Latorre i Void Ov Voices.

Després de la segona jornada de concerts en Arc de Triomf, la nit del diumenge 3 de juny se celebra la ja clàssica festa 
de clausura a les dues sales d’Apol·lo amb Black Lips, Kings Of Convenience i una sessió de dj a càrrec de Erlend Øye 
com “Kings Of Convenience dj’s”.

L’accés a totes les actuacions de Primavera als Clubs estarà limitat fins a completar l’aforament de les sales i serà 
gratuït presentant l’abonament de San Miguel Primavera Sound 2012.

PRIMAVERA AL CARRER

El Red Bull Tour Bus de Primavera al Carrer s’instal·la aquest any a les portes del Parc del Fòrum i desplega en la rampa 
d’accés al recinte el seu escenari mòbil. Dins dels concerts programats trobem diverses bandes nacionals i estrange-
res que toquen en aquest espai del dijous 30 de maig al dissabte 2 de juny durant les primeres hores de la tarda.



EXPOSICIÓ FLATSTOCK

La Virreina Centre de la Imatge acullirà, del 15 de maig al 3 de juny, una exposició d’accés gratuït presentada per Flats-
tock, un projecte que uneix música i art visual a través de la promoció de pòsters de concerts.

La mostra recull més de 70 obres seleccionades per Flatstock i alguns cartells de reconeguts artistes catalans, com 
a complement a la fira itinerant Flatstock, que s’instal·larà en el Parc del Fòrum i en la qual es podran veure i comprar 
les obres de més de 30 artistes: Adam Pobiak, Billy Perkins, Boss Construction, Casey Burns, Clint Wilson, Damientran, 
Dan Macadam, Diego Mena, Douze, El Sr. Gómez, Error! Design, Fabio Meschini, Gary Houston, Gina Kelly, Grace Helly 
Graphics, Graham Pilling, Guy Burwell, Joan Guàrdia, John Howard, Justin Santora, Kunny van der Ploeg, Lil Tuffy, Luke 
Drozd, Michael Cowell, Michael Hacker, Mirjam Dijkema, Mitchum d.a., Munster Studio, Sean Mort, Señor Burns, Serxio 
Huelin, Shawn Knight, Slowboy, Srta. Swallow, The Decoder Ring y Zissou Tasseff.

BEEFEATER IN-EDIT

Per segon any consecutiu, Beefeater In-Edit forma part de la programació complementària de San Miguel Primavera 
Sound. El festival de cinema documental musical, que va néixer a Barcelona l’any 2003, programa una sèrie formada 
per tres títols al cinema Maldà de dilluns 28 a dimecres 30 de maig en horari de tarda. Per apropar-se a la música des 
d’una perspectiva diferent...

CPH:DOX presents: Turning 
(Charles Atlas & Antony / Dinamarca, USA / 2012 / 82’ / VOS)

Intèrprets: Johanna Constantine, Catrina Delapena, Honey Dijon, Eliza Douglas, Connie Fleming, Joey Gabriel, Joie Iaco-
no, Stacey Mark, Nomi, Kembra Pfahler, Morisane Sunny Shiroma, Julia Yasuda.
Músics: Antony (veu, piano), Maxim Moston (violí), Jeff Langston (baix), Rob Moose (guitarra, violí), Julia Kent (txelo), 
Parker Kindred (bateria), Thomas Bartlett (piano), Christian Biegai (trompes), Will Holshouser (acordeó).
Estrena a Espanya.

Basat en una gira per Europa d’Antony and the Johnsons en la qual va col·laborar el director de cinema i videoartista 
Charles Atlas, Turning és un documental musical que examina l’ànima d’aquest espectacle, que va ser molt aclamat per 
la crítica.

Antony, amb un estil vocal que ha estat comparat amb el de Nina Simone o Lotte Lenya, compta amb l’acompanyament 
de The Johnsons (trio de cordes, piano, baix i bateria). La seva interpretació de la música, extremadament dramàtica 
i lírica, es desplega davant els retrats íntims i hipnòtics de tretze personatges femenins que giren lentament sobre 
l’escenari. Per la seva banda, Atlas, conegut per les seves premiades col·laboracions amb pioners com Merce Cun-
ningham, Michael Clark, Leigh Bowery i John Kelly, captura i projecta imatges de les dones en una pantalla. Junts reco-
rren un terreny exòtic ple d’innocència, metamorfosi i androgínia mitjançant una elegant barreja de música, imatgeria 
projectada i performances en viu.

Per mitjà de la síntesi de les cançons d’Antony i el desplegament de videoretrats de les tretze singulars dones que ac-
tuen sobre l’escenari, Turning crea una experiència íntima i cinemàtica que explora temes relacionats amb la identitat, 
la transcendència i la revelació de l’essència.



Next Music Station: Morocco 
(Fermín Muguruza / Qatar, Espanya / 2011 / 100’ / VOSE) 

Protagonistes: Orquesta Chekara de Tetuan, OUM, H-Kayne, Hamid el Kasri, Karima Skalli, Khadija El Ouarzazia.
Guanyador del premi al millor documental musical nacional a Beefeater In-Edit  2011. Es projecta en àrab subtitulat en 
castellà.

Visitem el Marroc i el seu paisatge sònic guiats per Oum, rossinyol de la cançó marroquina moderna. La cantant de 
Marràqueix condueix el director, Fermín Muguruza, i per tant l’espectador, a través de cada ciutat i estil en un cons-
tant vaivé entre ferma tradició i modernitat d’enderroc. A Tetuan celebrem una reunió amb el director de l’Orquestra 
Chekara de Tetuan, que medita sobre la seva relació amb Granada (a només dues hores) i la influència del flamenc. A 
Meknès, el grup de rap H. Kayne relata la seva difícil convivència amb la tradició i la seva experiència rap com a “única 
via d’escapament”. A la capital,  Rabat, Hamid El Kasri i la seva banda ens ofereixen un concert de vivificant  
música gnawa; a Marràqueix ens presentem com a convidats a casa dels pares de l’amfitriona, i gaudim tant de la 
música houara com —més tard— de la veu de Karima Skalli, ídol nacional. I a Casablanca ens assalten el rock mestís 
de Hoba  Hoba Spirit (amb el seu humorístic “I’m not a terrorist”) o el raper DJ Key. Un diluvi de bellesa cultural autòcto-
na i músiques dispars, amb la lluentor i la unicitat de les peces multicolor d’un calidoscopi.

El músic euskaldun Fermín Muguruza torna a demostrar la seva fermesa, aquest cop col·locant-se rere la càmera 
per explorar els sons del Marroc. Anteriorment ens va obsequiar amb Bass-que Culture o Checkpoint Rock: canciones 
desde Palestina. (Texto de Kiko Amat para In-Edit)

The Beat Is the Law: Fanfare for the Common People 
(Eve wood / UK / 2011 / 90’ / VOSE) 

Protagonistas: Jarvis Cocker, Nick Banks, Russell Senior&Candida doyle (PULP), Richard Hawley (Longpigs), Rob Gordon  
(Warp), Adi Newton (ClockDVA).
Estrena a Barcelona.

Festival de Glastonbury de 1995. Els Stone Roses cauen del cartell i Rod Stewart no està disponible. Com a recanvi de 
darrera hora, Pulp salten a l’escenari davant de 80.000 persones. Ofereixen un concert considerat com “un dels millors 
de la història del festival”, amb el colofó d’una cançó que fa època, “Common People”, i es catapulten a l’avantguarda del 
moviment Britpop, una fita que deu anys enrere semblava un somni irrealitzable.

‘The Beat is the Law’ explica el viatge de Pulp des de les profunditats industrials més llòbregues de Sheffield a través 
dels turbulents anys vuitanta de Margaret Thatcher, fins arribar al cim del pop. Així és com el documental també revela 
el desafiament social i musical d’una ciutat i de la seva gent, una resistència a les vexacions del govern i unvariada es-
cena musical decidida a resistir-se als models tradicionals de la indústria musical en un moment en que la única regla 
era que no hi havia cap regla. ‘The Beat is the Law’ és una història de supervivència en el món del Pop.
Realitzat amb la plena cooperació de la banda, el documental ofereix entrevistes originals, actuacions, promocions, 
materials acabats de desenterrar i vídeos domèstics per narrar la història de Pulp.

Més informació a www.thebeatisthelaw.com.



PRIMAVERAPRO

La tercera edició de PrimaveraPro, trobada adreçada als professionals de la industria musical, tindrà lloc de forma 
paral·lela a la celebració del festival. La seva finalitat principal és canalitzar les sinergies que es produeixen entre 
professionals de diferents àrees del sector com ara discogràfiques, agències de booking i management, promotores, 
distribuïdores i agències de comunicació, fires, festivals, premsa especialitzada o organismes dedicats a la promoció 
cultural i exportació de la música. 

PrimaveraPro neix el 2010 com una plataforma professional per traçar noves estratègies de desenvolupament social i 
econòmic en l’entorn de la producció, l’edició, la difusió i la programació de música en viu.

AL seu tercer any, el centre d’operacions diürn del PrimaveraPro es traslladarà al Hotel Zero (hotel oficial Primave-
raPro), albergarà una programació plena de conferències, tallers i recepcions que s’inciaran el dimecres 30 de maig i 
continuaran fins el divendres 1 de juny, de 11 a 18 hores.

Està situat just enfront del recinte Parc del Fòrum, on es desenvolupen les jornades principals del festival San Miguel 
Primavera Sound. D’aquesta manera, les dues parts que comprèn el PrimaveraPro (DayPro i NightPro) estaran situades 
a escasos minuts de distància, la qual cosa suposa un factor molt favorable per als professionals que participen a la 
trobada.

Situada al propi reconte del Parc del Fòrum, l’àrea NightPro obrirà les seves portes de forma simultànea al festival com 
a punt de trobada distesa entre professionals per poder comentar la jornada d’activitats i showcases del DayPro, així 
com per programar nous contactes i reunions.

PrimaveraPro tindrà a més un punt on concentrar les mirades, l’ escenari Adidas Originals. Un espai on es programa-
ran actuacions de grups emergents amb l’ànim de facilitar la difusió la difusió de nous artistes a les discogràfiques, 
programadors i altres entitats del sector.

CONFERÈNCIES PRIMAVERAPRO 2012

La programació d’activitats del DayPro estarà focalitzada en tres grans temes: el rol de l’artista en la societat i en la 
seva carrera musical; els festivals i grans esdeveniments musicals; i les noves vies de negoci, promoció i finançament 
en el sector musical.
Entre els ponents confirmats en les activitats del DayPro destaquen:

Alfonso Lanza (San Miguel Primavera Sound)
Andrew Dubber (New Music Strategies)
Buffy Saint-Marie (artista i compositora)
Chales Caldas (Merlin)
Chris Bye (British Arts Council)
Chris Smith (Womad)
Daniel Granados (ZZZinc, representant de la Fundación Robo)
Enric Montefusco (artista: Standstill)
Fermín Muguruza (artista i periodista)
Geoff Peveto (Flatstock)
James Skinner (Drowned in Sound)



Javier Pérez Viu (adidas)
Jessica Park (Rough Trade)
John Dyer (Domino)
John Rostron (SWN Festival)
Juan Draper (Aegis Sponsorship)
Kem Lalot (Les Eurockeennes)
Luke Brainbridge (The Guardian)
Mark Kittcat (Popstock)
Miguel Ángel Blanca (artista: Manos de Topo)
Paco Loco (músic)
Pepe Tomé (RocaSalvatella)
Rich Bryan (Bearded Theory)
Ruth Daniel (One of Those Days, Un-Convention)
Shaun Savage (Ruby Pseudo)
Sid Sharma (Shambala)
Simon Raymonde (Bella Union)
Tom Robinson (músic i periodista, BBC 6)

DIMECRES 30 DE MAIg                                                                                                         

gUANYAR-SE LA VIDA COM A ARTISTA A LA INDÚSTRIA MUSICAL
El món de la música està ple d’exemples d’artistes que han aconseguit mantenir una carrera artística llarga i fructífera 
al llarg dels anys podent incidir directament en decisions importants relatives al negoci. Aquesta entrevista, conduïda 
per un reconegut periodista, ens mostrarà de quina manera l’artista ha pogut controlar la presa de decisions impor-
tants com a empresari i quins han estat els factors que l’hi han permès. A través de l’experiència del convidat inda-
garem en els punts clau del desenvolupament de la seva carrera professional. Els assistents a PrimaveraPro tindran 
l’oportunitat d’intervenir i participar de la conferència mitjançant torns de preguntes.

THE REVOLUTION wILL NOT BE TELEVISED – MÚSICA I MOVIMENTS SOCIALS
La història de la societat contemporània ha demostrat que la música no ha romàs aliena als esdeveniments històrics 
que han commogut al món. Al segle XX, la música va ser protagonista d’excepció en esdeveniments com la lluita anti-
segregació racial o la guerra de Vietnam, Maig del 68 a França, etc. Però més enllà d’aquells passats temps convulsos, 
els nous esdeveniments en l’àmbit econòmic i polític han provocat el posicionament de grups i plataformes musicals, 
donant motiu a noves formes de protesta i de col·laboració social. Exemples com el de Pulp, que en la passada edició 
de San Miguel Primavera Sound va dedicar la seva cançó “Common People” als indignats que en aquells dies comença-
ven a ocupar els carrers de diversos països del món; el recent llançament del CD “Occupy This Album” com a suport al 
moviment “Occupy Wall Street”, que compta amb la col·laboració d’artistes com Patty Smith, Yo La Tengo, LadyTron, 
Mogwai; o la creació de la Fundación Robo, una aventura col·lectiva de nombrosos artistes estatals amb l’objectiu de 
dotar a la cançó popular actual d’energia política. Aquests temes s’analitzaran en una taula rodona que tindrà com a 
objectiu debatre sobre el paper de la música i la seva repercussió en la societat actual.

S’HAN ACABAT ELS FANS INCONDICIONALS DE LA MÚSICA?
Jarvis Cocker va afirmar recentment en una entrevista  The Guardian: “la música ha canviat… ara és com una vela 
aromàtica”, donant a entendre que avui dia la música no és tan important per a la gent. La intensitat de l’afició per la 
música es basava anteriorment en la seva escassetat, ja que el nombre d’àlbums que es podia adquirir era determinat. 
Avui dia, la música digital permet el consum de música il·limitat convertint-la en alguna cosa d’un sol ús. En aquest 
sentit, i des del punt de vista del fan, es plantegen les següents preguntes: com ha canviat la forma en què els fans 



connecten amb la música?, segueix sent la música tan important per als joves?, ha canviat la tecnologia la forma de 
relacionar-se i connectar amb la música? o existeixen encara fans incondicionals?

FÓRMULES CREATIVES PER gUANYAR DINERS EN LA INDÚSTRIA DE LA MÚSICA
En totes les seves facetes, la indústria moderna està vinculada a la innovació. Avui dia els artistes estan més informats 
i millor preparats per enfrontar-se a l’ús de les noves tecnologies, convertint la seva creativitat no només en art sinó 
també en negoci. En l’era d’Internet, sembla no haver-hi un únic model per aconseguir l’èxit; hi ha centenars: intercan-
vi d’arxius, analítiques per al plantejament de gires, com llançar productes online i com no fer-ho, desenvolupament 
d’audiències, vídeo blogging, pagar per cançons i no àlbums, fins i tot vendre te… Els artistes pensen lateralment, can-
viant les normes del model o simplement creant unes noves per poder desenvolupar la seva carrera professional. Tenir 
un missatge que transmetre, cridar l’atenció i crear una comunitat amb la qual es pugui intercanviar converses, és part 
de l’estratègia de l’èxit, esbrinar exactament què és el que els fans volen i com donar-li-ho. En aquest panell examina-
rem el que està funcionant realment en la indústria de la música 2.0: artistes que troben el seu camí a l’èxit donant als 
seus fans una raó per estimar-los i, sobretot, una raó per comprar.

MÀRQUETINg ONLINE PER A LA TEVA MÚSICA
Pepe Tomé, soci director de RocaSalvatella, expert en màrqueting digital, dirigeix aquesta activitat en la qual compta-
rem també amb representants dels diferents sectors de la indústria musical, a fi de valorar l’aprofitament de l’entorn 
digital i les xarxes socials per generar avantatges competitius al negoci de la música.

LA NOVA DINÀMICA DIgITAL: CANVIS Al MERCAT DE LA MÚSICA
La música independent està gaudint d’un èxit sense precedents en les llistes d’èxits. Les dades de la indústria mostren 
que “els independents” estan aconseguint quotes de mercat molt més elevades en l’àmbit digital que en el dels suports 
físics. En un mercat sense límits d’emmagatzematge i amb llibertat d’elecció, que manca dels forts controls d’exposició 
de les tendes de venda física, els consumidors de productes mainstream, cada vegada més, descobreixen i adquireixen 
música independent. Tot això apunta al fet que existeix una nova dinàmica al mercat de la música, malgrat que molts 
serveis digitals semblen no haver-se adonat encara, assumint la desfasada opinió que el sector independent repre-
senta un repertori de consum especialitzat amb un menor valor al mercat. Aquest panell deliberarà sobre l’efecte que 
aquests punts de vista tenen sobre l’èxit a llarg termini, sobre els serveis i els seus consumidors, i el que suposarà un 
coneixement real del nou mercat digital de la música.

FLATSTOCK: L’ARTISTA DARRERE DEL CARTELL
Flatstock és una fira itinerant de pòsters de concerts realitzats per artistes plàstics, organitzada per l’American Poster 
Institute, una societat sense ànim de lucre dedicada a la promoció artística de cartells musicals. Durant els últims 
35 anys, els cartells de concerts s’han convertit en articles de col·leccionista, i el dissenyador gràfic és ja en una peça 
clau dins de la indústria musical, aportant valor afegit a les edicions físiques limitades, als pòsters dels concerts, a les 
samarretes i al marxandatge en general. La API presentarà el seu projecte i debatrà sobre la desaparició de la imatge 
tangible per al consumidor i la reducció de la capacitat d’expressió d’imatge de l’artista a la grandària d’un segell, fac-
tors que han influït en l’auge dels pòsters com un article vàlid i atractiu perquè el fan compri una còpia física.



DIjOUS, 31 DE MAIg

gRANS BENEFICIS: EL PAPER POSITIU DELS FESTIVALS AL EL SEU ENTORN
Els festivals musicals generen una forta vinculació amb el seu entorn influint en l’àmbit social, cultural i sobretot 
econòmic, podent-se mesurar fins i tot en xifres. Des del punt de vista econòmic existeixen una sèrie d’ingressos provi-
nents de diverses fonts: entrades, menjars, begudes, marxandatge, allotjament, compres i activitats culturals, i sobre-
tot creació d’un important nombre de llocs de treball. En aquest espai tindrem a alguns dels més destacats festivals de 
diversos països i de diferents formats, que analitzaran l’impacte econòmic que produeixen en el seu entorn i com els ha 
afectat en el seu desenvolupament. 

L’ESSÈNCIA DELS FESTIVALS: EL PÚBLIC REAL OPINA
En aquesta sessió els protagonistes seran els no professionals de la indústria: tindrem a 6 persones assistents a festi-
vals, des del fan hardcore de Glastonbury a l’afeccionat als festivals boutique més independents. Analitzarem amb ells 
què fa que aquests afeccionats a la música assisteixin als festivals?, quina importància tenen per a ells els prescrip-
tors? o quin és per a ells l’experiència fonamental en els festivals?

ASSOCIACIÓ DE FESTIVALS INDEPENDENTS UK - AIF: CREATIVITAT = SUPERVIVÈNCIA
Assistim a la consolidació d’un tipus de mercat, el de la propietat dels festivals. Analitzarem com els grans festivals in-
dependents poden sobreviure a aquest fenomen, els seus representants ens mostraran com amb creativitat es poden 
sortejar obstacles i així poder superar-se i fins i tot en alguns casos poder arribar a liderar el mercat.

EL FUTUR DELS FESTIVALS: COM SOBREVIURE AL VORAÇ MERCAT DELS gRANS ESDEVENIMENTS MUSICALS
La temporada de festivals del 2011 ha contemplat la lluita entre els grans esdeveniments europeus i la reacció del pú-
blic, que, amb un augment generalitzat del cost de vida sumat a la disminució de salaris, s’ha convertit en ex-compra-
dor d’entrades. Fins i tot Michael Eavis (Glastonbury) va predir la desaparició del seu esdeveniment en “tres o quatre 
anys”, i va afirmar al Times després de l’última edició del seu festival que “la gent ja ho ha vist tot sobre els festivals. 
Volen una mica més.”, o, com va anunciar alegrement el Daily Mail (el tabloide britànic més conservador) en el seu titu-
lar: “Els festivals han mort!”. En aquesta sessió ens preguntarem: és això cert?, estan tots els festivals en declivi?, com 
varia el mercat dels festivals a Europa?, què garanteix que els compradors d’entrades tornin? Els panelistes intentaran 
descobrir el que es necessita per sobreviure en aquest mercat tan ferament competitiu.

NOUS PRESCRIPTORS: COM TRASPASSAR FRONTERES EN EL NEgOCI DE LA MÚSICA
La cerca de nous mercats és, per al sector de la música, una necessitat absoluta a causa de la dràstica disminució 
dels ingressos als mercats locals, especialment en l’àmbit discogràfic, malgrat l’evolució positiva de la música en viu i 
l’encara feble desenvolupament de la indústria online. Les possibilitats de creixement en nous mercats proporcionen 
als artistes i empreses del sector millors condicions i oportunitats per fomentar la seva creativitat i també el seu nego-
ci. No obstant això, per poder traspassar fronteres és prioritari comptar amb el suport d’aquells que marquen tendèn-
cies en l’àmbit de la música, els nous prescriptors: blogs, pàgines web, festivals… En aquesta taula tractarem diverses 
qüestions: quines eines tenen al seu abast els artistes i les empreses per promocionar-se fora del seu propi àmbit?, 
quin paper tenen els nous prescriptors en el creixement internacional dels artistes?, com poden els artistes cridar la 
seva atenció?, com triar els mitjans adequats? Representants de mitjans de comunicació, blogs i festivals buidaran 
aquests dubtes i analitzaran el seu paper en l’evolució internacional de talents.



EL PUNT DE VISTA DE LA MARCA: MODELS D’ÈXIT EN PATROCINI
Discutirem sobre com pensen les marques quan prenen decisions respecte al patrocini d’activitats. Des de la vella 
presència estàtica a la integració en continguts. Respondrem qüestions com: de quina manera exploten les marques 
els seus patrocinis?, a quins criteris presten més atenció?, quins són els seus objectius quan patrocinen una activitat?, 
per què tenen l’obsessió de formar part dels continguts de les activitats?, accepta l’audiència el paper de les marques i 
ho entenen?, com mesuren l’efecte de les seves accions?, com estableixen el preu dels projectes seleccionats?, els aju-
den prou els propietaris dels drets?, estan llests els artistes per a aquest model?, veurem també exemples d’èxit, cada 
participant exposarà el seu punt de vista sobre aquestes qüestions.

DIVENDRES, 1 DE jUNY

MICRO-FINANÇAMENT COL·LECTIU: ELS FANS COM A INVERSORS
El paper dels consumidors de música ha donat un gir de 180 graus en els últims deu anys com a conseqüència de 
l’auge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Internet i les xarxes socials han atorgat a l’antic 
consumidor un potencial d’interacció amb l’artista i el seu entorn fins al moment desconegut, convertint-los en nous 
agents participatius del sector musical. Avui dia, aquests conversen a temps real amb els seus grups favorits i amb els 
segells discogràfics, generant noves “comunitats online” a través de diferents mitjans i webs 2.0. Aquest nou estatus 
fa que els fans puguin participar del procés creatiu o fins i tot poder finançar discos, videoclips i productes de marxan-
datge a través de plataformes de micro-finançament col·lectiu o crowdfunding. En aquest taller mostrarem algunes 
d’aquestes plataformes que recolzen projectes musicals. Debatrem també amb els assistents a aquesta activitat so-
bre les claus i eines que fan que un projecte musical tingui èxit en la cerca de fons mitjançant aquestes noves formes 
de finançament col·lectiu.

L’EXPERIÈNCIA MUSICAL ESTATAL: ELS ARTISTES ENS EXPLIQUEN EL SECRET DEL SEU ÈXIT
La música del nostre país està plagada d’exemples d’artistes que han aconseguit mantenir-se amb èxit al mercat 
nacional de la música al llarg dels anys malgrat els vaivens del mercat. Aquesta taula rodona presentarà a alguns dels 
protagonistes de l’escena estatal que han aconseguit marcar un camí personal en les seves carreres, sortejant modes i 
noves tendències i buscant sortides imaginatives a la seva trajectòria musical.

PARTICIPACIÓ INTERNACIONAL

AUSTRIAN MUSIC EXPORT
Austrian Music Export és una iniciativa de Austrian Music Information Center mica – music austria i la Austrian Music 
Fund. La seva funció és servir com a centre de recursos per a l’exportació de la música austríaca contemporània sigui el 
que sigui el seu gènere o modalitat (enregistraments, directes, sincronitzacions, etc.). El seu objectiu principal és facili-
tar informació rellevant sobre nous artistes i companyies, crear una important xarxa de professionals del sector oferint 
ajudes per als desplaçaments, i representar la música austríaca en els diferents aparadors internacionals, congressos 
i festivals. Austrian Music Export oferirà una recepció on l’artista vienès B. Fleischmann interpretarà noves cançons 
del seu últim àlbum que sortirà a la tardor del 2012 sota el segell de Morr Music, aquest artista té a més programat un 
concert en l’escenari adidas Originals. Presentaran també la Austrian Music Box 12, i mantindran una reunió privada 
amb un projecte d’investigació finançat per la UE.



XILE
Xile, per segon any consecutiu, torna a tenir presència en PrimaveraPro. En aquesta edició, estarà representat per tres 
empreses de l’escena musical xilena:

ALgORECORDS
En 2002, els germans Alvaro i Alejandro Gómez van decidir que l’única via per editar la música de la seva banda Guiso 
era a través d’un segell propi, xopats de la cultura del “fes-ho tu mateix” apresa de músics punk estrangers i xilens. Així 
van crear Algorecords, etiqueta que ha donat al rock nacional 45 registres fins avui. Compten amb una seu, amb sales 
d’assaig, dos estudis professionals i amb l’oficina del segell; tots aquests assoliments els situen al capdavant del rock 
xilè aute-gestionat. 
www.algorecords.com

DISCOS RÍO BUENO
Discos Río Bueno és una empresa xilena de serveis lligada al sector de la música. El seu principal objectiu és fomentar 
la indústria independent nacional, tant a nivell intern com a l’estranger complint amb els més alts estàndards de quali-
tat per poder competir als mercats més exigents. Els serveis que ofereix són: segell discogràfic, booking, exportador de 
música xilena, editorial de música amb èmfasi en la indústria audiovisual i fabricació de vinils.

Discos Río Bueno acaba d’adjudicar-se un Fons de la Música 2012 per instal·lar a Xile una fàbrica de discos de vinil, un 
històric pas per a l’escena nacional. 
www.discosriobueno.com

IMI CHILE
IMI CHILE associa a sis empreses clau de la Indústria Musical Independent xilena. Entre totes elles editen a més de 50 
bandes nacionals. L’associació les representa davant les principals autoritats del país, especialment les d’àmbit sec-
torial, legislatiu i de serveis, i davant les empreses públiques o privades vinculades a l’activitat de la música i la cultura. 
L’objectiu és promoure, tant a Xile com a l’estranger, la producció, consum, comercialització i exportació de produccions 
fonogràfiques nacionals. És a dir, es busca fomentar la presència i inversió en la Indústria Cultural Xilena en general, i 
musical en particular.
imichilescl@gmail.com

EUROSONIC NOORDERSLAg
Amb més de 3.150 delegats, showcases de 290 artistes i un programa amb 200 activitats, ponències, entrevistes i 
trobades, Eurosonic Noorderslag és la plataforma clau d’intercanvi i networking per a la música europea, artistes, 
organitzacions i professionals internacionals del sector. Eurosonic Noorderslag ofereix diferents conferències, acull 
els festivals Eurosonic i Noorderslag, i també la cerimònia d’entrega dels premis: European Border Breakers Awards i 
European Festival Awards.

Els representants d’Eurosonic Noorderslag Peter Smidt (director creatiu), Robert Meijerink (director de la programació) 
i Ruud Berends (màrqueting internacional & Relacions Públiques, ETEP) oferiran una recepció a PrimaveraPro, que tin-
drà lloc el dimarts 31 de maig de 16 a 18 hores a la terrassa de l’Hotel Zero, on es podrà gaudir d’un piscolabis. Robert 
Meijerink serà l’encarregat d’amenitzar la vetllada amb bona música i a més veurem l’actuació en directe de Rats on 
Rafts (Holanda).



ITALIAN PRESS OFFICE
La Italian Press Office es composa de A Buzz Supreme i Sfera Cubica, dues noves companyies amb àmplia experièn-
cia al panorama musical italià.A Buzz Supreme és una companyia promotora, editora i de management que treballa 
amb artistes, segells, distribuïdors i editorials internacionals, promocionant, tant a Itàlia com a l’estranger, alguns dels 
artistes italians més interessants i originals. La companyia orienta als artistes que s’autoprodueixen cap al negoci mu-
sical i els ajuda a escollir els socis més adequats, també ofereix consultoria editorial per la sincronització de cinema i 
televisió.Sfera Cubica és una nova empresa que integra les capacitats i experiències dels seus membres per proveir un 
servei complet i de gran qualitat a les diverses activitats relacionades amb el sector musical: màrqueting social i digi-
tal, booking, organització i creació d’esdeveniments, management i creació de programes de ràdio, així com les seves 
activitats d’oficina de premsa i segell discogràfic.

MUSIC: XL – LUXEMBURg EXPORT OFFICE
Music:LX és una organització sense ànim de lucre, creada al 2009 amb l’objectiu de fomentar la música que actual-
ment es fa a Luxemburg i impulsar l’intercanvi de professionals d’aquest país amb altres territoris.Els serveis que 
ofereix MusicLX són: el suport a bandes nacionals, proporcionar informació sobre mercats i indústries del sector, el 
desenvolupament de xarxes de col·laboració i donar a conèixer la música de Luxemburg a nivell mundial.El propòsit de 
la seva assistència a PrimaveraPro és la de promoure als grups i la seva música, donant-lis la oportunitat d’actuar en 
directe davant una gran audiència i professionals del sector. MusicLX estarà present per conèixer aquests professio-
nals i posar-los en contacte amb les bandes ajudant a crear nous vincles professionals.

NME
Music Export Norway és una companyia creada per sis empreses de la indústria musical noruega en el 2000: IFPI 
Norway, la Norwegian Independent Record Companies Association (FONO), la Norwegian Society of Composers and 
Lyricists (NOPA), la Recording Artists Association (GramArt), la Musicians Union (MFO) i la Norwegian Music Publishers 
Association (NMFF).

El seu objectiu és ser un centre de recursos per als exportadors de música noruega en tots els seus formats i gèneres 
(enregistraments, directe, sincronitzacions, etc.). Això inclou proveir informació sobre artistes i companyies noruegues, 
organitzar fires internacionals, participar en conferències i festivals del sector, crear una xarxa de professionals i mit-
jans, i finançar el desplaçament per participar en els showcases internacionals més importants.

En PrimaveraPro 2012, Music Export Norway co-produeix una sèrie de taules rodones que tractaran sobre el mercat 
espanyol/català on estaran presents una delegació noruega i una altra canadenca, de professionals del sector, a més 
oferiran una recepció a l’Hotel Diagonal Zero per fomentar el networking.

SONICBIDS
Sonicbids és una web que connecta tot tipus de bandes amb promotors musicals, editorials o marques. 
La seva xarxa engloba a més de 25.000 promotors que donen oportunitat a les bandes de poder tocar en els festivals 
més destacats, participar en concursos de composició musical i presentar cançons per al cinema i la televisió. En 2011 
es van contractar més de 90.000 concerts a través del seu web. Mantenen un fort compromís amb la música emergent 
a través d’accions de promoció, finançament i informació.

Aquest any, Sonicbids participarà en PrimaveraPro ajudant a cobrir les despeses de desplaçament de tres bandes, 
dues nord-americanes i una europea, que formaran part del cartell de San Miguel Primavera Sound 2012. El departa-
ment de booking del festival ha sigut l’encarregat de seleccionar entre totes les propostes rebudes a través de Sonic-
bids les tres bandes que actuaran a l’escenari adidas Originals. 



ASOCIACIONS NACIONALS I INTERNACIONALS

IMPALA
IMPALA es crea a l’abril de l’any 2000 per representar a les companyies de música independent. Gairebé un 100% de 
les empreses europees de música són PIMEs, anomenades també “independents”, són empreses capdavanteres en 
innovació i descobriment de nova música i artistes – produeixen més del 80% dels nous llançaments. IMPALA té també 
els seus propis Premis, amb això pretén promoure la diversitat cultural i el nou talent, així com destacar la contribució 
artística a la música independent. Entre els guardonats trobem a artistes com Efterklang, Adele, Manu Chao, Radio-
head, Agnes Obel, Car Emerald i Sigur Rós. 
És el primer any que participen en aquest festival considerat clau per als artistes independents; mantindrà la seva 
reunió executiva a PrimaveraPro.

APM
L’Associació de Promotors Musicals (APM), constituïda l’any 2001, és una associació sense ànim de de lucre i d’àmbit 
estatal, que respon a principis democràtics en la seva organització i funcionament, oberta a tots els promotors profes-
sionals de música moderna en viu.

Els seus principals objectius són:
- Defensar la música popular com a manifestació cultural.
- Donar a conèixer l’activitat professional dels promotors.
- Fomentar la reglamentació per millorar la qualitat i la seguretat dels concerts i les seves infraestructures.
- Promoure la col·laboració, formació i professionalització entre associats.
- Representar als associats en qüestions d’interès comú: innovació i descomptes.
- Dialogar amb les institucions vinculades a la promoció musical.

En l’actualitat, l’APM aglutina a 43 empreses promotores amb una quota de mercat aproximadament del 80% dels con-
certs d’iniciativa privada a Espanya, compta a més amb els artistes més representatius de la música actual. Entre els 
seus associats trobem un ampli ventall de promotors: des de grans gires internacionals, passant per aquells enfocats 
en artistes nacionals, fins a bandes emergents i festivals - abastant tots els estils musicals.

ASACC
Fundada fa 10 anys, és la primera associació de sales privades de concerts creada a Espanya, li van seguir les associa-
cions de Madrid, Galícia, Euskadi, Aragó i Andalusia. El seu objectiu és vetllar pels interessos comuns que compartei-
xen i lluitar per obtenir el seu reconeixement social, cultural i econòmic.  

ASACC ha aconseguit assoliments com el canvi de normatives municipals i lleis autonòmiques, creant un precedent 
per a la resta d’associacions estatals i aconseguint la seva aplicació també en altres comunitats. L’assistència a Pri-
maveraPro dels directors i programadors de les 50 sales associades és una ocasió única per a compartir experiències 
amb els professionals nacionals i internacionals que allí es donen
cita.

UFI
La Unión Fonográfica Independiente és l’associació nacional de productors fonogràfics independents que va néixer en 
2003 com una associació sense ànim de lucre. El seu principal objectiu és crear una massa crítica suficient que els 
permeti representar al sector de la producció fonogràfica davant institucions i organismes nacionals i internacionals. 
A més tenen com a missió promoure la música editada per companyies independents, la internacionalització de les 
mateixes, la formació i informació, i el suport a la diversitat cultural. Actualment l’UFI acull a 60 companyies discogràfi-



ques independents i organitza, per a la consecució dels seus objectius, accions com: els Premios de la Música Inde-
pendiente (www.premiosdelamusicaindependiente.com), el Día de la Música (www.diadelamusica.info), participa en 
fires internacionals i missions comercials a EUA, Mèxic, Xina, Japó i Argentina. Més informació en www.ufimusica.com.

UMC
La Unió de Músics de Catalunya és una organització sindical que defensa els drets socials i laborals dels músics cata-
lans des de la seva fundació l’any 2003. Sota la forma jurídica d’associació sindical, està constituïda en una estructura 
política de federació d’associacions de músics professionals, on es troben federades les següents entitats:

Associació Catalana d’Intèrprets de Música Clàssica (ACIMC)
Associació de Músics de Tarragona (AMT)
Associació de Músics i Animadors Professionals d’Espectacles Infantils (AMAPEI)
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
Associació de Músics i Intèrprets en Llengua Catalana (AMICS)
Col.lectiu de Compositors de Tarragona, MIKROKOSMOS.

Les activitats i campanyes que la UMC està desenvolupant se centren fonamentalment tant en la dignificació del mú-
sic com en la seva regularització laboral, considerant tots els seus vessants professionals, és a dir: executant, intèr-
pret, compositor i docent.

Els objectius principals de la UMC són:
- Defensar els drets professionals i socials dels músics.
- Coordinar les diferents entitats representatives de músics professionals de Catalunya, donar suport i potenciar la 
cooperació entre les entitats federades.
- Fer-se càrrec de la política sindical i de la gestió professional comuna a totes les associacions, a fi que aquestes 
puguin dedicar-se plenament a les seves funcions específiques.

YOUROPE - THE EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION
Fundada al novembre de 1998, Yourope és una associació amb 80 membres on estan representats 26 països. El seu 
objectiu principal és impulsar, dins del panorama europeu de festivals, les àrees de prevenció de riscos laborals, 
la cura del medi ambient, les condicions d’ocupació, l’intercanvi d’informació i l’exportació del talent. Mitjançant la 
col·laboració i les experiències compartides aconsegueixen tenir una perspectiva conjunta que permet indagar en 
aquests punts clau que beneficien al sector. Yourope ha conseguit augmentar el seu poder tant a nivell gubernamental 
com dins del sector, protegint els interessos dels festivals en l’àmbit legal i centrant-se en aspectes rellevants com 
l’intercanvi d’informació sobre màrqueting i sponsors, contractes, riders tècnics i drets sobre radi/TV/ internet, entre 
d’altres.



PRIMAVERAPRO 2011

La segona edición del PrimaveraPro va reunir a més de 1.100 professionals de 36 països diferents atrets per un plan-
tejament sustentat a parts iguals en una selección de showcases que aspira a proyectar internacionalmente bandes 
novelles i en un programa de conferències i trobades ideats per afavorir convergències al mapa actual musical.

Dins del programa del DayPro, les conferències es van focalitzar en tres grans mercats -el Nord-americà, l’Europeu i el 
Sud-americà- i van comptar amb la presència de representants destacats de la indústria musical internacional que es 
van encarregar de donar pistes sobre com introduir artistes en aquests mercats. D’altra banda, i en col·laboració amb 
la companyia britànica Un-Convention, PrimaveraPro va presentar tres sessions que van tractar l’adaptació de nous 
espais per a la celebració de concerts, l’anàlisi de noves fonts d’ingressos per als artistes, i com elaborar una correcta 
programació d’un festival perquè sigui rendible i connecti amb el públic.

El DayPro també va incloure un espai per a presentacions de la més diversa índole, des d’estudis de mercat de la mú-
sica independent a Espanya a una taula rodona sobre tres llibres publicats amb la Barcelona Punk dels 80 com a eix 
conductor. Així mateix, empreses especialitzades en xarxes socials com l’espanyola Herzio van presentar noves eines 
destinades a la difusió de la música i la posibilitat de noves aplicacions. L’apartat tallers va tenir com a principal centre 
d’atenció les qüestions legals que han d’abordar els promotors, managers i representants per internacionalitzar als 
artistes.

La terrassa de l’Hotel ME va servir com a punt de trobada de professionals, premsa i artistes durant els tres dies del 
festival i en ella, a més, van tenir lloc les recepcions de South By Southwest, Popkomm, i les representacions oficials 
d’àustria, Canàries i Galícia. Aquesta terrassa va ser també el centre neuràlgic dels Mediterranean Vermú, un punt de 
trobada on els professionals van intercanviar opinions i van fer nous contactes.

A la tarda el NightPro es va traslladar fins a l’àrea adidas Originals del Parc del Fòrum on es van programar una gran 
quantitat de showcases, basats en la seva major part en acords establerts amb diferents països i comunitats autòno-
mes.

Cartell d’actuacions del PrimaverPro 2011:

- Andalucia: Pájaro Jack y Tannhäuser
- Austràlia: Deep Sea Arcade
- àustria: Francis International Airport
- Brasil: Garotas Suecas
- Canadà (Canadian Blast): Jason Collett, Julia Kent y No Joy
- Canàries: The Birkins, GAF y Zurych
- Xile: Fernando Milagros, Javiera Mena y Perrosky
- Galícia: Colectivo Oruga, Disco Las Palmeras!, Eladio y Los Seres Queridos, Igloo, Maryland y Nouvelle Cuisine
- Polònia (Don’t Panic, We Are From Poland): The Car Is On Fire, Kyst y Woody Alien
- Sonicbids: Bearsuit, The Record Summer y A Classic Education

PrimaveraPro va comptar amb la participació de les oficines d’exportació de la música de Canadà, Polònia, Xile, àustria, 
Austràlia, Brasil, Canàries, Galícia i Andalusia. A nivell Institucional van participar ICEX, ICIC, SDE (Servei de Desenvo-
lupament Empresarial) i Red.es. Altres mercats professionals internacionals amb els quals es van establir acords són 
SXSW, Popkomm, Canadian Music Week; associacions i entitats culturals com Un-convention, Produccions Daurades, 
Love Menges, ASACC (Associació de Sals de Concerts de Catalunya), APM (Associació Espanyola de Promotors) i ARC 
(Associació de Managers i Representants de Catalunya).



PRIMAVERAPRO 2010

La primera edición es va saldar amv un balanç molt positiu: 480 profesionals acreditats de 54 nacionalitats diferents 
entre manàgers, directors de festivals, promotors, sales de concert, discogràfiques, administracions públiques o artis-
tes, a més de la premsa acreditada a l’esdeveniment.

L’àrea adidas Originals es va situar igualment al costat del mar en un dels millors enclavaments del recinte i disposava 
de les mateixes facilitats i serveis. Els professionals acreditats van poder participar en xerrades, debats i presenta-
cions, a més d’assistir a actes de patrocinadors associats. La programació es va centrar en l’estat de la indústria mu-
sical nacional i internacional amb xerrades com “Premsa musical i mitjà digital” (amb Luis Hidalgo, Joan S. Luna, Víctor 
Lenore i Scanner FM), “Col.leccionisme al segle XXI” (amb Borja Prieto i Doropaedia), “El futur de la música a Internet i 
com impedir-ho “ (amb Jose Luis de Vicente) i les presentacions de Pitchfork mitjana, la Reactable, la ràdio WFMU o els 
festivals ATP, Pernil Pop i Popkomm.

PrimaveraPro 2010 ja va comptar amb un escenari on es van programar actuacions de grups emergents amb l’ànim de 
facilitar la difusió de nous artistes a discogràfiques i altres entitats del sector. Aquests showcases especials van ser 
programats per diferents segells nacionals i internacionals que van portar fins l’escenari adidas Originals a bandes 
emergents i grups que aspiren a introduir-se al mercat europeu com Macaco Bong, Alado Sincera, El Mató A Un Policía 
Motorizado, Guadalupe Plata, Tom Cary, The Good Company, His Majesty The King, Edredón, Leda Tres , Delco, Boat 
Beam, Fuel Fandango, Oscartienealas, Autoramas, The Dallas Guiad, Dinero, Trigger, Mujeres, Standstill, So Cow, Niño Y 
Pistola, Za! i Eatliz.

Així mateix, la plataforma Sounds From Spain va desembarcar al Parc del Fòrum de la mà de l’ICEX amb una sèrie de 
propostes nacionals entre les que van despuntar Tom Cary, Guadalupe Plata, Holywater o Gentle Music Men.



ORGANITZACIÓ I PARTNERS

PRIMAVERA SOUND S.L.

Ja fa més d’una dècada que Primavera Sound porta oferint espectacles musicals amb indubtable encert. 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.

El seu festival San Miguel Primavera Sound, que se celebra a Barcelona des de 2001, s’ha consolidat com un referent 
del model de festival urbà, i és percebut a tots els racons del món com un esdeveniment ineludible. Es desmarca de la 
resta dels macro esdeveniments musicals i es caracteritza per una línia artística marcada pel pop, el rock i les ten-
dències més underground de la música de ball. Pixies, Aphex Twin, Neil Young, Sonic Youth, Pulp, Portishead, Pet Shop 
Boys, Arcade Fire, Pavement, Yo La Tengo, Lou Reed, My Bloody Valentine, El-P, Pulp, Patti Smith, Franz Ferdinand, Pu-
blic Enemy, Television, Devo, Enrique Morente, The White Stripes, Wilco, Tindersticks, PJ Harvey, Shellac, Fuck Buttons, 
Swans, Melvins, Psychic TV o Spiritualized són només una petita mostra dels moltíssims artistes que han passat pels 
escenaris del festival al llarg de la seva trajectòria.

A més dels seus festivals a l’aire lliure, Primavera Sound ha ideat altres esdeveniments de gran magnitud com ara el 
San Miguel Primavera Club, un festival que es realitza cada tardor simultàniament a diverses sales de concerts de 
Barcelona i Madrid, o el PrimaveraPro, una trobada internacional dirigida a la indústria musical que es desenvolupa en 
paral·lel al San Miguel Primavera Sound. La companyia produeix també gires de grups en sòl espanyol entre els quals 
destaquen Bonnie Prince Billy, Apparat, Explosions In The Sky, Deerhunter, of Montreal o Battles.

Primavera Sound ha donat recentment un pas més en el seu creixement amb Optimus Primavera Sound, la versió 
portuguesa del festival San Miguel Primavera Sound. Porto ha estat la ciutat escollida per dur a terme aquest projecte, 
la primera edició del qual tindrà lloc la propera primavera, una setmana després del seu homòleg barceloní. La ciutat 
portuguesa es mostra idònia per acollir un esdeveniment amb el segell Primavera Sound, ja que comparteix amb Bar-
celona certs trets de la seva idiosincràsia, com la seva ubicació al costat del mar i agradable clima, les seves dimen-
sions, el seu caràcter emprenedor o la seva oferta en serveis.

ALL TOMORROw’S PARTIES

ATP col.labora per sisena vegada en la confecció d’una part del cartell del festival. Ja que en l’esdeveniment britànic 
són altres artistes els que trien el line-up, vam decidir que ells escollirien les bandes que actuarien en un dels escena-
ris, incloent-hi actuacions vinculades a l’esdeveniment Don’t Look Back (creat també per ATP). Qualsevol que hagi se-
guit l’evolució d’All Tomorrow’s Parties tindrà clar que aquell conjunt de bandes i artistes destacarà per la seva qualitat, 
risc i importància històrica.

ATP neix a l’any 2000 després que un abans Barry Hogan organitzés a Camber Sands juntament amb la banda esco-
cesa Belle And Sebastian un esdeveniment anomenat “Bowlie Weekender”, ideat pels autors de “If You Are Feeling 
Sinister” per reunir a les seves bandes favorites i amics durant un cap de setmana. El primer ATP va tenir lloc l’abril de 
2000 amb Mogwai com a “curators”, els quals van dur fins a Camber Sands a gent com Aphex Twin, The High Llamas o 
Mice Parade.



Des d’aquell moment, la marca ATP s’ha convertit en sinònim de risc i qualitat musical. A més d’una promotora, ATP 
és un segell discogràfic que té en nòmina a artistes tan interessants com The Drones, Jackie-O Motherfucker, Fuck 
Buttons, Deerhof o Bardo Pond.

La seva filosofia i la seva forma de construir un festival, juntament amb als seus increïbles cartells, els ha col·locat 
com una rara avis dintre del circuït mundial. Els seus esdeveniments tenen dues premisses molt marcades, tots tenen 
un “curator” o comissari que escull els artistes que actuaran (en el passat gent com Matt Groening, Thurston Moore, 
Shellac, Tortoise, Mogwai, The Shins, Modest Mouse o Vincent Gallo s’han encarregat de confeccionar els cartells). Per 
altra banda, les edicions d’ATP es realitzen en complexos vacacionals britànics, on el públic és acomodat en bungalows 
molt pròxims als recintes on es celebren els concerts, adquirint tot el conjunt una atmosfera molt acollidora.

PITCHFORK MEDIA

Creada l’any 1996, Pitchfork Media és actualment el mitjà de comunicació de referència per a tota una generació. En 
els últims anys, la companyia americana ha ampliat les seves activitats a un canal de televisió online (Pitchfork.tv) i un 
festival que se celebra a Chicago al mes de juliol (Pitchfork Festival). Al 2008 també s’han obert camí al món editorial 
amb “The Pitchfork 500 - Our Guide to the greatest songs from Punk to the Present”. 

Encara que el gruix del treball de Pitchfork Media és la seva web, que ha esdevingut el mitjà online lider mundial al 
camp de la música independent. 1.600.000 visitants únics al mes i 250.000 visites al dia avalen el seu reconeixement 
com el principal far de la crítica musical al nostre temps. La llista d’artistes que han fet enlairar les seves carreres grà-
cies a l’exposició mediàtica que els hi ha donat la web és interminable. D’Arcade Fire a Deerhunter, d’Animal Collective a 
Vampire Weekend, passant per Fleet Foxes, Dan Deacon, Girl Talk i molts més.

ROCKDELUX

Rockdelux és la revista musical en llengua espanyola per excel·lència. Nascuda al novembre de 1984, i hereva de Vibra-
ciones i Rock Espezial, Rockdelux s’ha caracteritzat sempre per disposar els millors periodistes musicals nacionals; la 
major part dels crítics amb més reputació de diaris, ràdios o programes de televisió han passat en algun moment de la 
seva trajectòria per Rockdelux. Elogiada pel seu criteri rigorós, als últims vint anys ha estat guardonada com a millor 
revista musical per Radio 3, Cadena Ser, Diario Vasco, certamen Iberpop o altres grans mitjans. Les seves edicions 
especials amb les llistes dels millors discos i les seves col.laboracions en la direcció artística a festivals de prestigi 
com el BAM (de 1995 a 1999) o, des de 2002, Primavera Sound han confirmat a Rockdelux com mitjà de referència en la 
premsa musical espanyola i llatino-americana.

VICE

Vice és moltes coses. És, per exemple, la major revista juvenil (i gratuïta) del món, coneguda pel seu controvertit enfo-
cament en àrees tals com: sexe, drogues, art, societat i política. També és VBS, una televisió online amb Spike Jonze 
com a director artístic i amb presentadors de la talla de Ian Svenonious (Nation of Ulysses, The Make-Up). I és un segell 
musical en el catàleg del qual trobem gent com Black Lips, Boredoms, Justice, Chromeo, Dark Meat, King Khan And 
The Shrines o The Streets. I una productora de pel·lícules, com la premiada Heavy Metal In Baghdad. I una editorial de 
llibres, com The Vice Guide to Sex and Drugs and Rock and Roll o True Norwegian Black Metal. I fins i tot és The Old Blue 
Last, un pub victorià a Londres en el qual Arctic Monkeys va fer les seves primeres actuacions. I més coses que no hi 



caben. 
No està gens malament tenint en compte que tot va començar fa 15 anys com un fanzine punk amb el que una colla 
de penjats de Montreal justificaven el cobrament d’un subsidi. L’edició espanyola és una de les més joves de la família 
Vice i per sisè any consecutiu apadrina un escenari del Primavera Sound.

SAN MIgUEL

Per tercer any consecutiu, San Miguel manté la seva aposta per la millor música del panorama independent interna-
cional i reafirma el seu compromís amb un festival amb el qual no només comparteix nom, sinó també objectius: situar 
Barcelona en la primera línia de l’avantguarda musical i oferir la millor programació d’artistes i grups en escenaris 
únics.

L’èxit de la passada edició, que va polvoritzar totes les xifres d’assistència de públic, revalida l’aposta de San Miguel per 
un festival al qual vol ajudar a seguir creixent.

Per això, la marca cervesera continuarà oferint experiències úniques abans i durant el festival, perquè tant els visitants 
com els barcelonins visquin la música com mai abans i gaudeixin d’una primavera a Barcelona que recordaran tota la 
vida.

RAY-BAN

Des del 1937, Ray-Ban ha estat el símbol d’un estil de vida singular i una forma de ser independent, audaç i lliure, en el 
món de la música, el cinema, la societat i la moda. Autenticitat i tradició són els valors distintius ocults darrera de 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 Ray-Ban en el món.

ADIDAS ORIgINALS

Al 2012, adidas Originals celebra un aniversari molt especial: 40 anys des del llançament del llegendari emblema de les 
tres fulles, el logotip del trèvol. 40 anys de relació amb el món de la música, del cinema i l’espectacle. 

L’autenticitat i originalitat de la nostra marca ha aconseguit que cantants, artistes, músics, actors i celebritats de tot el 
món, escullin cada dia adidas Originals com una de les seves marques de culte.

Llavors, ara i sempre, les tres bandes t’acompanyen i sens dubte seran protagonistes del teus millors moments.
Perquè no tot el que comença té per què acabar: all Originals. 



MINI

MINI des del 1959. Disseny excel·lent, una extraordinària agilitat, la flexibilitat funcional i l’enginy per estalviar espai. 
El MINI actual és el successor directe del Mini Classic creat per Sir Alex Issigonis el 1959 i que va ser produït fins l’any 
2000. La nova generació afegeix un nou nivell de tecnologia i disseny, la màxima seguretat, qualitat i fiabilitat als valors 
tradicionals de MINI, amb el seu elevat aprofitament de l’espai interior i contingudes dimensions exteriors.
La diversió en la conducció ha estat, evidentment, un criteri clau en el desenvolupament de la família MINI: amb la seva 
àmplia plataforma, les rodes en els extrems i el baix centre de gravetat. Actualment MINI compta amb sis carrosse-
ries diferents totes elles personalitzables: MINI, MINI Clubman, MINI Cabrio, MINI Countryman, MINI Coupé i el recent 
incorporat MINI Roadster, el primer descapotable biplaça de la marca.
Malgrat tota la innovació que se l’inculca a aquest mite de l’automoció, prima la conservació del seu caràcter únic, 
podent afirmar que MINI avança “from the original to the original”.

PARTNERS EDICIÓ 2012

Organitza: Primavera Sound

Patrocinador Principal: San Miguel

Patrocinadors Oficials: Ray-Ban, adidas Originals i MINI

Patrocinadors: Jack Daniels i Smint

Colaboradors: ATP, Rockdelux, Pitchfork i Vice

Mitjans Colaboradors: El Periódico, Myspace, iCat Fm, TV3, Playground, Time Out, TR3SC, Naif, Intro, Inrockuptibles, 
WFMU i Look At Me

Ràdio Oficial: Scanner Fm

Soci Tecnològic: Movistar

Proveedor Tècnic: D.A.S

Colaboradors Institucionals: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya



TIQUETS I PUNTS DE VENDA

El preu de l’abonament és de 195€ (+ despeses).

Els punts de venda són Codetickets, Atrapalo.com, PayPal, Seetickets UK, Fnac França, caixers de Servicaixa, les boti-
gues adidas Originals de Barcelona (C/ Avinyó 6) i Madrid (C/ Fuencarral 46), la pàgina de Facebook i la secció Allotja-
ment del web del festival. 

Les entrades de dia per al San Miguel Primavera Sound 2012 es poden adquirir a un preu de 80€ (+ despeses de distri-
bució). Costaran 85€ a taquilla.
Les entrades de dia són per dijous, divendres o dissabte.

Els punts de venda de les entrades de dia són Codetickets, Atrapalo.com, Ticketmaster i les botigues adidas Originals 
de Barcelona (C/ Avinyó 6) i Madrid (C/ Fuencarral 46).
 
Els concerts dels dies 30 de maig i 3 de juny a l’Arc de Triomf són gratuïts. 

No existeixen restriccions d’edat per accedir al festival San Miguel Primavera Sound (excepte en alguns dels concerts 
pre-festival).



CRONOGRAMA D’ACTIVITATS



PLÀNOL PARC DEL FÒRUM



ADRECES RECINTES

SAN MIgUEL PRIMAVERA SOUND
PARC DEL FòRUM: RAMBLA DE PRIM 1

SAN MIgUEL PRIMAVERA A LA CIUTAT
ARC DE TRIOMF: PASEO LLUÍS COMPANYS

PRIMAVERA AL PARC
PARC DE LA CIUTADELLA

SAN MIgUEL PRIMAVERA ALS BARS
ANTIC TEATRE: C/ VERDAGUER I CALLÍS 12, WWW.ANTICTEATRE.COM
BAR 33:45: C/ JOAQUÍN COSTA 4 
BAR ABSENTA: C/ DE L’HOSPITAL 75
BAR ESTACIó DE FRANçA: AV. MARQUèS DE L’ARGENTERA 6
CAFÉ ROYALE: C/ NOU DE ZURBANO 3
MAU MAU UNDERGROUND: C/ D’EN FONTRODONA 35, WWW.MAUMAUBARCELONA.COM
FANTÁSTICO CLUB: PASSATGE DELS ESCUDELLERS 3, WWW.FANTASTICOCLUB.COM
FOXY LADY: C/ RIERA ALTA 59, WWW.FOXYLADYBCN.WORDPRESS.COM
POLAROID BAR: C/ DELS CòDOLS 29, WWW.POLAROIDBAR.ES
PSYCHO ROCK ’N’ ROLL CLUB: C/ PIQUER 27
RYANS: C/ AMPLE 28, WWW.RYANSPUBS.COM
SIFó BAR: C/ ESPALTER 4, WWW.SIFO.ES 
PRIMAVERA A VIVA VEU
FANTÁSTICO CLUB: PASSATGE DELS ESCUDELLERS 3, WWW.FANTASTICOCLUB.COM

PRIMAVERA ALS CLUBS
APOLO I LA [2]: C/ NOU DE LA RAMBLA 111-113, WWW.SALA-APOLO.COM

PRIMAVERA AL CARRER
PARC DEL FòRUM: RAMBLA DE PRIM 1

EXPO FLATSTOCK
VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE: LA RAMBLA 99, WWW.VIRREINA.BCN.CAT

BEEFEATER IN-EDIT
CINEMA MALDà: C/ DEL PI 5, WWW.CINEMAMALDA.NET



CAMPANYA GRÀFICA

La música és ritme i el ritme és moviment, aquest és el concepte que engloba la imatge d’aquesta edición del San 
Miguel Primavera Sound.

Mitjantçant la superposició i la transparència d’una seqüència de dos imatges, hem creat una altre irreal que suggereix 
moviment i reflectéix metafóricamente el ritme de la música. La transparència i la llum són efectes importants que ens 
ajuden a crear l’atmosfera màgica que envolta el festival. La música sona, entra per les teves oïdes i activa el movi-
ment.

La gran diversitat de públic que acudeix al festival està representada a través de diferents personatges que apareixe-
ran al llarg de la campanya gràfica d’aquest any.

Els creadors d’aquesta campanya Kike Segurola o Esther Martín de Pozuelo porten treballant junts més de 10 anys i 
dissenyen des de fa tres edicions la imatge del festival San Miguel Primavera Sound.



CITES DE PREMSA

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 calitat molt consolidat i per a una audiència molt ample, és la proba de que existeix un 
públic proactiu, molt curiós y 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 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 Gracía, 
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 musi-
cals més importants de tot Europa i un dels festivals obligats per al que vulgui saber a ón 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’èlit dels festi-
vals europeus’’
 Carlos Sala. La Razón (28 de mayo 2010)

“Primavera Sound deixa enrere la seva edició més espectacular amb 101.200 persones”
Jordi bianciotto. El Periódico (31 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 seguéis 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 independencia de les ban-
des. 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 mitg 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 música que ha soposat la irrupció de l’streaming”
 Ramon Súrio. Rockdelux (julio 2010)

“San Miguel Primavera Sound ha pasta 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 ha presenciat. Tots els altres fes-
tivals 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 es 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 Primavera Sound tanca el seu any més triomfal amb 76.000 assistents”
Jordi bianciotto. El Periódico (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 es una lliçó en història de la música i en l’art de passar-ho increiblement 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 des-
prés 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 en el 2001, el Primavera Sound és, 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

“Pop sense límits estilístics, cantautors tardorencs, noise amb pedigrí, avantguardes amb regust electrònic i rock alter-
natiu de totes les mides i perfils fan del Primavera Sound un aparador de músiques per enormes minories” 
Jordi bianciotto. El Periódico (31 de maig de 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 direc-
trius 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 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”
Ramón 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 cel 
brat 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 vertader 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 assis- tents en 
només tres dies (...) la trobada internacional de música indie barcelonesa ja es pot igualar-se en èxit amb el Sònar elec-
trònic”
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”
Ramón Surio. 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. RDL (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. Implac 
ble 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”
Ramón 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 Lins. 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 plena 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”
Ramón 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 gene-ral de 
primera qualitat” 
xavi Cervantes. RDL (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 Whi-
te 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”
Ramón Surio. La Vanguardia (maig de 2003)



HISTÒRIA

EDICIÓ 2011

L’onzena edició del San Miguel 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 Em and the Bees.
 
San Miguel Primavera Sound 2011 va presentar un cartell format per 226 bandes i va deixar pel record espectacu-
lars 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”, “Disc 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 Sun-
sets, 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 pro-
gramades 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, San Miguel 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 indepen-
dent.

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 pro-
fessionals de l’àmbit de la música fan servir des de fa alguns anys San Miguel 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 israeli-
tes 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 ban-
des ja clàssiques a San Miguel 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 Cam-
pesinos!, 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 Si-
decar. 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 dia 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 afluèn-
cia 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 man-
tenen 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, on segells indepen-
dents nacionals i internacionals van mostrar el seus productes al públic. El saló de Myspace va tornar a acollir actua-
cions 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 porta 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 de 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 elec-
trònic 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 inde-
pendència 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 Bar-
celona 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 professio-
nals 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 al-
guns 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 llar-
gues 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 tecnifi-
cat 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 Fon-
taine o Psychic TV.

Una altra de les novetats del Primavera Sound 2005 va ser l’impressionant Auditori ubicat al recinte, que va allotjar al-
gunes 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 Stooges 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, Veti-
ver, 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, Expe-
rience, 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 dis-
cogràfics nacionals, així com premsa especialitzada i empreses relacionades: CD Drome, Pop Madrid, Gssh Gssh, Pre-
Texto, 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 partici-
pants, 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 Daven- 
port, 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 nacio-
nals 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. Itàiia, 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 Alls-
tars 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 Prima- 
vera 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 Po-
ble Espanyol i disposant de més d’un escenari (les primeres edicions a principis dels noranta es van realitzar per dife-
rents 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. 



ANNEx: bIOGRAFIES D’ARTISTES

A STORM OF LIGHT
“As The Valley Of Death Becomes Us, Our Silver Memories Fade” (Profound Lore, 2011)

Vénen de Brooklyn, sí, encara que això no vol dir que segueixin els corrents circulars del nou rock experimental. De fet, 
els novaiorquesos fan del soroll i la distorsió la seva particular arma de destrucció massiva per enfundar una cuirassa 
a un estil que algú va batejar com un encreuament entre el doom metal i el post-rock. Deu ser per això que la banda 
liderada per Josh Graham (Red Sparowes, Battle Mice) busca portar una mica més enllà l’amenaçadora intensitat de 
Neurosi amb treballs que, com el recent “As The Valley of Death Becomes Us, Our Silver Memories Fade”, el primer que 
publiquen fossin del segell de Neurosi, passen per sobre del post-metal amb la força d’una piconadora.

A$AP ROCKY   
“LIVELOVEA$AP” (RCA, 2011) 

Unes quantes gravacions escampades per Internet, d’altres vídeos penjats a Youtube i un al·luvió d’afalacs propagats 
com una epidèmia entre fòrums i blogs és tot el que ha necessitat el joveníssim Rakim Mayers per convertir-se en el 
nou pes pesat del hip-hop i fer-se amb un suculent contracte amb RCA. Criat a Harlem en un entorn tirant a proble-
màtic, A$AP Rocky porta el símbol del dòlar tatuat en el seu nom i també en unes produccions que fugen de la tradició 
de la seva ciutat per xopar-se de dubstep, crunk i altres influències poc freqüents en un raper novaiorquès. La seva pri-
mera mixtape no oficial, “LIVELOVEA$AP”, ja l’ha convertit en una autèntica celebritat i ha aconseguit que el seu treball 
per aquest 2012 sigui esperat com un dels autèntics esdeveniments musicals de l’any. 

AEROPLANE
“In Flight Entertainment” (Eskimo, 2011) 

Consolidat com el projecte d’una única persona després de la sortida d’Stephen Fasano, Aeroplane aterra ara a Bar-
celona amb Vito Deluca com a únic pilot i responsable directe de “In Flight Entertainment”, CD-mix que, després de 
diversos remixes per a Sebastian Tellier, Au Revoir Simone, Robbie Williams i Friendly Fires, ha consolidat al músic i 
productor belga com un dels valors a l’alça de la nova electrònica europea. Amb un peu en l’electro i un altre en el nu-
disco, Deluca pren prestat el nom del seu programa radiofònic per airejar una dotzena de talls pràcticament inèdits 
en el moment de l’edició del disc i configura un nou mapa de l’electrònica de ball a partir de les aportacions de Martin 
Dubka, Bxcentric, Poolside, Rip Tides i Cosmonauts, entre d’altres.

THE AFGHAN WHIGS 
“Unbreakable: A Retrospective 1996-2006” (Rhino, 2007)  

La seva reagrupació  respon a una història senzilla. No va ser precipitada per una urgència monetària, ni per una 
necessitat de treure profit d’un recent impacte mediàtic o un tracte pel.liculer, va sobre tres músics que volen trepitjar 
l’escenari junts una altra vegada. Mentre totes les reunions d’una banda comporta una divisa nostàlgica, un concert 
de la gira del 2012 - perfectament sincronitzats des del seu primer concert el 1987 - promet ser una experiència 
totalment impredictible i contemporània. D’altra banda, aquestes van ser sempre les qualitats definitòries dels Whigs, 
juntament amb la reputació de ser una de les posades en escena més catàrtiques i de major abast en el rock.



AFROCUBISM
“Afrocubism” (World Circuit, 2010)  

No és un xoc de cultures, sinó una manera de recuperar les arrels i buscar les connexions entre aquesta música 
cubana nascuda al caliu dels ritmes africans que un bon dia va anar evolucionant i traçant el seu propi camí. Aquest 
és el repte que dirigeixen el cantant i guitarrista Eliades Ochoa i el rei de la kora Toumani Diabaté, principals respon-
sables d’una maniobra musical que, seguint el deixant del Buenavista Social Club de Ry Cooder, connecta Mali i Cuba 
amb la inestimable ajuda de Bassekou Kouyaté, Lassana Diabaté, Djelimady Toukara i Kasse Madi Diabaté. Ells són 
els responsables de voltejar guajiras, encaixar el so cubà en un tapís d’exquisida instrumentació i acostar el tumbao al 
bamboleo africà. Un diàleg cultural digne de veure sobre un escenari. 

ANÍMIC
“Hannah” (Bankrobber, 2011) 

Que la nova fornada de música catalana no només es nodreix de folk i pop costumista és quelcom que Anímic ja van 
deixar ben clar quan es van estrenar amb “Hau o Hïu” i que no han fet més que demostrar, cançó a cançó i disc a disc, 
fins que han arribat a “Hannah”, últim cim aconseguit per aquesta banda d’Esparreguera que igual que col·labora amb 
Will Johnson també apuntala el folk murmurat i hipnòtic dels seus primers treballs amb fuetades d’electricitat, espais 
amplíssims, cançons en penombra i emocions nuades al so de les cordes. Cada cop més a prop de conquistar una 
identitat única i intransferible, els catalans segueixen combinant màgia i misteri i obrint una nova via de fuita per a la 
música catalana contemporània. 

ARAABMUZIK 
“Electronic Dream” (Money Maker Records, 2011) 

Res és el que sembla en mans d’Abraham Orellana, ultimíssim fenomen de l’electrònica nord-americana i autèntic 
prestidigitador del talla i enganxa capaç de posar d’acord dubstep, crunk, ritmes cuirassats i samples trets d’aquí 
i d’allà. Així ho demostra el seu primer disc, “Electronic Dream”, i no és per menys si tenim en compte que l’estrena 
d’aquest joveníssim productor de Providence obre noves portes a l’electrònica urbana més voraç i li presenta com un 
prodigi de tècnica ratllant amb el virtuosisme capaç de manejar la MPC, la seva arma de guerra, com si tingués un milió 
dits. No és casualitat que les seves actuacions estiguin considerades com una de les experiències més impactants i 
sorprenents que es poden veure en l’actualitat. 

ARCHERS OF LOAF
“Icky Mettle” (Deluxe Edition)” (Merge, 2011) 

No hi ha dubte que Archers Of Loaf, amb el seu so atrotinat, les seves guitarres punxants i les seves melodies burletes, 
van fer tot el possible per doblegar l’espinada dels noranta amb la seva eufòrica relectura dels Replacements, Sonic 
Youth i, com no, Pavement. Només van romandre a flotació una dècada, temps que malgrat això va més que suficient 
per lliurar joies del calibre d’ “Icky Mettle”, el seu indispensable debut, i oferir la seva pròpia versió de la fèrtil pedrera 
de Chapel Hill. Ara, després de gairebé una dècada en guaret dedicats a projectes com els Crooked Fingers d’Eric Bach-
mann, els de Carolina del Nord tornen a la vida just quan s’acaba de reeditar, en sucosa versió deluxe, el seu sorprenent 
debut. 



ATLAS SOUND
“Parallax” (4AD, 2011)  

El 2011 ja se’l va poder veure capitanejant l’esplèndida maniobra d’aproximació al pop de Deerhunter i aquest any 
repeteix, encara que canviant de nom i posant-se al capdavant d’Atlas Sound, projecte personal amb el qual Bradford 
Cox segueix buscant les pessigolles al rock espacial i al pop casolà entre distorsió, pianos esquius i melodies aquoses. I 
si “Halcyon Digest”, l’últim treball de Deerhunter, exhibia la cara més accessible dels d’Atlanta, “Parallax”, la més recent 
gravació de Cox com a Atlas Sound, segueix el mateix camí i abraça una senzillesa –que no simplicitat- de la qual es 
beneficien cançons com “Mico Lisa” i “Terra Incògnita”, peces en les quals el nord-americà es col·loca en algun punt 
intermig entre Thurston Moore i Cass McCombs. 

ATLETA
“Verdad” (Aloud Music, 2012) 

La vida després de 12twelve passa per AtletA, enèsima reencarnació de Jaime L. Pantaleón després de passar per 
Ruizpantaleón i Cuzo i lloc en el qual el volcànic guitarrista barceloní s’ha retrobat amb José Roselló per reconstruir el 
krautrock a partir de sintetitzadors, loops, electrònica variada i una profunda connexió amb el jazz. Això és precisament 
el que se sacseja, majestuós i imparable, a l’interior de “Catedrales”, àlbum de debut d’aquest duo que absorbeix amb 
elegància el poder evocador del post-rock, el col·loca al costat de la precisió del rock matemàtic i acaba fent miques 
el conjunt amb un imparable esperit experimental. “Verdad”, el seu segon treball, no sols aprofundeix en aquesta via, 
sinó que la reforça amb una generosa dutxa de sons còsmics i espacials i un acabat que en molts moments frega el 
ballable. 

BAXTER DURY 
“Happy Soup” (Regal Recordings, 2011) 

Es va donar a conèixer el 2002 amb “Len Parrot’s Memorial Lift” i en el que tardava a escoltar-se el disc va passar de 
ser el fill de Ian Dury a convertir-se en una de les més prometedores veus de l’indie inquiet i l’art-pop. Seguint el deixant 
de grans com Lou Reed, David Bowie i Brian Eno i regenerant amb delicadesa una nova psicodèlia d’autor, Dury va 
lliurar “Floor Show” el 2005 i, després d’un parèntesi de gairebé sis anys, acaba de publicar “Happy Soup”, un treball en 
el qual s’allunya del fosc romanticisme dels seus primers treballs per signar una desena de cançons tibants i nervio-
ses en les quals s’intueix el pes de Joy Division i el post-punk  dels vuitanta. Recentment, se l’ha pogut veure fent de 
teoners a Pulp en la seva gira britànica. 

BEACH BEACH
“Tasteless Place” (La Castanya, 2012) 

El segell La Castanya segueix acaronant el seu catàleg i, en aquesta ocasió, ho fan acomodant a Beach Beach, banda 
mallorquina capaç de sacsejar la sala de màquines del pop nacional amb una irresistible col·lecció de cançons en les 
quals els Buzzcocks s’alternen amb The Replacements, Superchunk i els Lemonheads. Quelcom així com un resum 
gairebé perfecte de les dècades dels setanta, vuitanta i noranta que els mallorquins actualitzen amb no poca gràcia 
i flamants tornades. “Tasteless Place”, el seu primer treball, és també el que els ha obert les portes del San Miguel 
Primavera Sound. 



BEACH HOUSE

“Teen Dream” (Bella Union, 2010) 
Van arribar des de Baltimore amb l’embruixament del pop sota el braç i en amb prou feines quatre minuts i mig, els que 
durava el primer tall de “Teen Dream”, ja es van convertir en els favorits dels amants de les cançons ensomniades, com-
movedores i infinitament càlides. En realitat ja s’havien donat a conèixer anys abans amb dos treballs, “Beach House” 
i “Devotion”, amb idèntic calat emocional i intensos diàlegs entre el folk fetillat i el pop de fantasia de Cocteau Twins, 
però va ser “Teen Dream” el que va acabar tocant la tecles adequades per convertir-se en un dels favorits de 2010. Dos 
anys després d’allò, Victoria Legran i Alex Scally tornen a la càrrega amb un nou treball que veurà la llum aquest 2012. 

BEIRUT
“The Rip Tide” (Pompeii, 2011)   

Zach Condon, el gran rodamón del pop contemporani, segueix confeccionant el seu propi mapamundi sonor i afegint 
noves pistes ja sigui passejant pel folklore balcànic a “The Gulag Orkestar”, acostant-se a la música francesa a “The 
Flying Club Cup” o creuant la frontera mexicana en “March Of The Zapotec And Realpeople Holland”. I encara que “The 
Rip Tide” sembli el seu àlbum més casolà i menys viatger, el de Nou Mèxic no renuncia a seguir pintant grans llenços 
amb vents generosos i instrumentacions imaginatives que li apropen més que mai a The Magnetic Fields. I és que, amb 
amb prou feines mitja dècada de vida i un vistòs vagareig entre gèneres, estils i països, Beirut s’ha convertit en un dels 
més desitjables i gratificants punts de trobada entre la malenconia i el goig de viure. 

BENGA 
“Smack You Bitch Up” (Tempa, 2011) 

El productor i discjockey britànic s’allunya temporalment de Magnetic Man, el més semblant a un supertrío amb vista 
al públic massiu que ha donat el dubstep anglès, i torna a parlar en primera persona per seguir tirant del fil d’aquest 
“Diary Of An Afro Warrior” que va llançar el 2008 i en el qual el techno quedava pràcticament immobilitzat sota un im-
ponent devessall de baixos. Ara, i després de gravar al costat d’Skream i Artwork el debut homònim de Magnetic Man, 
el londinenc segueix buscant noves sortides com la que proposa en “Smack Your Bitch Up”, tema en el qual li dóna una 
rebolcada àcid i espacial a The Prodigy per tornar a marcar territori. 

BIG STAR’S THIRD

Amb permís de l’ “Smile” dels Beach Boys, si existeix un disc maleït aquest és “Third/Sister Lovers”, el treball que va 
signar la defunció de Big Star i, paradoxalment, va fer pujar Alex Chilton al panteó dels grans compositors. El disc, una 
obra mestra d’orfebreria musical, va suposar conjuminar la grandesa del pop i la tragèdia del propi Chilton, injusta-
ment oblidat per la indústria i precipitat aquí a abismes insoldables com “Holocaust” i “Kanga Rosego”. “Third/Sister 
Lovers” va haver d’esperar uns quants anys per abandonar el seu estatus de treball de culte, però ara com ara és un 
d’aquests discos sense els quals no s’entén la història del rock. 



BIGOTT
“The Original Soundtrack” (Grabaciones en el Mar, 2011)

Al saragossà Borja Laudó el vam conèixer amb “That Sentimental Sandwich”, disc que no només presentava en so-
cietat al seu projecte Bigott, sinó que deixava al descobert un talent fora del comú capaç de colar-se a cops de colze 
entre Will Oldham i Bill Callahan per joguinejar amb el rock, la psicodèlia i el folk. Sis anys i quatre discos després, el 
talent de Laudó no ha fet més que créixer, mutar i expandir-se fins a arribar a “The Original Soundtrack”, disc en el qual 
l’aragonès segueix recorrent a l’humor per ampliar una paleta estilística que tant abraça el folk radiant com es passeja 
pel tecno-pop o les balades de tall clàssic. El que s’ha dit: un talent fora del comú. 

BLACK LIPS
“Arabian Mountain” (Vice Records, 2011)   

Consagrats com atrotinats i esvalotadors ambaixadors del garage més vàndal, Black Lips s’han passat bona part 
de l’últim lustre tractant de polir el gloriós desgavell sonor dels seus tres primers discos i creant cançons capaces 
d’agafar les rendes de tan assilvestrada barreja de rock and roll, punk, psicodèlia i garage palpitant. La primera prova 
va ser “Good Bad Not Evil”, l’àlbum que va col·locar a Cole Alexander i els seus al capdavant d’aquest revival amb subs-
tància i contagiós poder. “200 Million Thousand” va aprofundir en la mateixa senda mantenint l’equilibri entre el vibrant 
pols a la memòria i un elàstic embolcall sonor, mentre que “Arabian Mountain” plasma l’esforç dels nord-americans per 
apropar-se una mica més al pop sense renunciar a la seva desimboltura. 

BLEACHED
“Searching Through The Past” (Suicide Squeeze, 2011) 

De les cendres de Mika Miko, sorollosa formació angelina capaç de centrifugar l’energia de Black Flag i servir-la entre 
intenses enrampades, neix ara Bleached, banda amb la qual les germanes Jennifer and Jessica Clavin reprenen la seva 
passió pel punk traçant una paràbola gairebé perfecta entre la new wave i el punk-pop angelí. Amb només dos singles 
publicats, “Carter” i “Searching Through The Past”, Bleached ja han donat més que sobrades raons per fer-se un buit al 
costat de Dum Dum Girls o els Black Lips. El seu àlbum de debut s’espera per a aquest 2012. 

BOMBINO
“Agadez” (Cumbancha, 2011) 

S’ha guanyat a pols l’àlies de “Jimi Hendrix del Sàhara”, encara que en realitat Omara Moctar és molt més que un simple 
guitarrista condicionat pel seu entorn. De fet, l’home que respon al nom de Bombino és el pont més perfecte entre 
dues cultures tan aparentment inconnexes com el blues i el rock occidental i la música tradicional Tuareg. Dos extrems 
que no només es toquen sinó que s’embullen fins arribar a fondre’s en “Agadez”, polsegós treball amb el qual el virtuós 
músic de la República del Níger acudeix per igual a John Lee Hooker i a la música tradicional libanesa i algeriana, oneja 
la bandera Tuareg retent homenatge a la seva ciutat i transforma un paisatge àrid i sec en uns hipnòtics i reflexius 
entramats de guitarres que s’acaben convertint en admirables viatges d’anada i tornada. 



BUFFY SAINTE-MARIE 
“Running For The Drum” (Cooking Vinyl, 2008)  

Cantant, compositora, activista social i artista visual, entre moltes altres coses, Sainte-Marie és també una figura clau 
de la música americana de les últimes dècades, una artista capaç de compaginar el country amb el folk, manifestar-se 
activament pels drets dels nadius americans, col·laborar amb Ry Cooder i Crazy Horse i rivalitzar amb Joan Baez i Joni 
Mitchell amb esplèndids treballs com “Illuminations” i “Little Wheel Spin And Spin”. Coincidint amb la reedició de bona 
part de la seva obra i amb l’aparició en 2008 de “Running For The Dream”, Sainte-Marie torna als escenaris per exhibir 
la seva llegenda sobre les taules. 

THE CHAMELEONS
“This Never Ending Now” (Artful Records, 2003) 

Si The Cure, amb els seus himnes expansius i el seu trànsit del post-punk al pop, és la cara, The Chamelones serien la 
creu. Foscos, atmosfèrics i gairebé sempre barallats amb una indústria davant la qual mai van voler plegar-se, els de 
Mark Burgess sempre van manejar per igual melodrama, traços post-punk i filigranes romàntiques, i gairebé trenta 
anys després d’estrenar-se amb “Script On The Bridge”, els de Manchester, amb Burgess  i John Lever com a únics 
supervivents de la formació original, segueixen despatxant angoixa i èpica i reivindicant el seu paper en la història de 
la música. I és que, per més que el temps els hagi desplaçat a la condició de grup de culte, sense discos com “Strange 
Times” o “What Does Anything Mean? Basically” no s’entendria l’existència de bandes com Interpol i Editors.

CHAVEZ
“Ride The Fader” (Matador, 1996)  

No van arribar a separar-se de manera oficial, però en els últims anys havien començat a distanciar-se per acostar-se 
a Zwan i Will Oldhman. Abans d’això, els novaiorquesos Chavez ja havien traçat el seu propi camí buscant els possibles 
punts d’encaix entre el post-punk i el rock cerebral i sofrente de Slint. Així és com Matt Sweeney i els seus li van donar 
un acabat més angulós i cerebral a un aquest indie generós en guitarres fibrades i distorsió a dojo i van signar dos 
treballs, “Gone Gimmering” i “Ride The Fader”, amb els quals van obrir un nou camí a través de la música nord-ameri-
cana. Reactivats de nou en 2006, Chavez van ser triats per formar part del festival I’ll Be your Mirror d’ATP i, segons ha 
avançat Sweeney, estan treballant en el que podria ser el seu primer treball des de 1996.   

CHRISTINA ROSENVINGE
“Un caso sin resolver” (Warner, 2011) 

La trobem el 2012 tirant la vista enrere i repassant el que han donat de si tres dècades de carrera que l’han portat de 
l’èxit del pop adolescent al profund reconeixement de la cançó d’autora madura passant per aquest exili novaiorquès 
en el qual es va relacionar amb membres de Sonic Youth o la seva consagració definitiva com a nova icona del pop 
independent nacional amb discos com “Tu labio superior” i “La joven Dolores”. Just el que ofereix “Un caso sin resolver”, 
on la madrilenya fa una petita aturada en el seu fèrtil present creatiu i afegeix nous cops de geni com aquell “El sud” 
que canta en català juntament amb Refree. I tot el mateix any en què “La joven Dolores” no ha fet més que confirmar la 
immensa vàlua d’una compositora capaç de moure’s amb dolçor i descaradura entre folk, pop i rock.



CHROMATICS
“Kill For Love” (Italians Do It Better, 2012)  

Cinc anys després de publicar “Night Drive”, treball amb el qual Adam Miller li va donar un gran gir a la banda, i espe-
ronats després de la presència d’una de les seves peces, “Tick Of The Clock”, a la banda sonora de “Drive”, Chromatics 
reapareixen amb “Kill For Love”, ambiciós i faraònic projecte en el qual els nord-americans tornen a posar a música a 
paisatges desolats. Acostant una mica més el synth pop a una foscor tòxica i amenaçant, Chromatics s’atreveixen fins i 
tot amb el “Into The Black” de Neil Young amb les mateixes armes que ja van emprar per refer el “I’ma On Fire” de Bruce 
Springsteen.

CODEINE
“The White Birch” (Sub Pop, 1994) 

A càmera lenta, amb el pentagrama avançant entre paisatges desolats, guitarres calcinades i ritmes fets miques, 
Stephen Immerwahr, John Engle i Chris Brokaw es van acomiadar dels vuitanta rebaixant una mica més les revolucions 
del rock i donant-li una nova volta de rosca a les visions narcótiques de Galaxie 500. Va ser, en cert sentit, el naixement 
de l’slowcore i la irrupció d’una nova forma d’administrar la tensió que es va filtrar, gota a gota, en treballs com “Frigid 
Stars” i “The White Birch”.  Desapareguts des de mitjans dels noranta, la banda ha estat reclutada per Mogwai per al 
festival “I’ll Be Your Mirror”, pas previ a la seva reencarnació al San Miguel Primavera Sound. 

CUCHILLO
“Encanto” (Limbo Starr, 2012) 

Es van presentar el 2008 amb un disc que recuperava amb sorprenent maduresa i saviesa el folk de la Costa Oest, el 
pop amb vistes al psych-folk i fins i tot el krautrock, i des d’aquest moment van esdevenir un dels més valuosos actius 
de l’underground estatal. Després de canviar de segell i saltar a Limbo Starr per publicar l’EP “Duat” el 2010, l’ara trio 
prepara el llançament del seu nou treball, que portarà per títol “Encanto” i amb el qual la banda barcelonina segueix 
aprofundint en aquesta psicodèlia àrida i pedregosa.

THE CURE
“Bestival Live 2011” (Sunday Best, 2011)

Són més de trenta anys els que han passat des de “Three Imaginary Boys”, però ningú no ho diria al veure com Smith 
ha seguit el rastre de discos majúsculs com “Desintegration”, “Kiss Em, Kiss Em, Kiss Em”, o “Seventeen Seconds”  per 
arribar a l’actualitat triomfant i capaç de comandar uns directes que, com es va poder veure el 2008 en la seva última 
visita a Barcelona, espremen a fons el seu repertori per oferir un diàleg fluid i d’alt nivell entre la tensió dels seus inicis, 
el seu costat més fosc, la seva oberta vocació pop i aquest present que fixen discos com “The Cure” i “4:13 Dream”. I 
sense perdre de vista aquest equilibri, Smith, Simon Gallup, Jason Cooper i Porl Thompson tornen en gran per celebrar 
el vintè aniversari de “Wish”, àlbum que està considerat el seu major rècord de vendes.



DANNY BROWN
“Black And Brown!” (Fat Beats, 2011) 

Escopint rimes amb els músculs del coll convertits en cables d’alta tensió i bolcant en els seus versos les seves 
tèrboles experiències a la seva Detroit natal, Danny Brown s’ha convertit en un dels MC’s del moment. O, millor dit, 
en l’MC del moment, ja que la seva singular veu li ha servit per cridar l’atenció de Roc-A-Fella, revolucionar el rap des 
del seu subsòl, aprofundir en les atmosferes fosques i el funk dopat i publicar volcànic treballs com “Detroit State Of 
Mind” i “XXX”. “*Black And Brown!”, la seva recent col·laboració amb el productor Black Mind, li presenta polint un cop 
més aquest hip-hop excèntric i hipnòtic que exhuma el record de l’old school per actualitzar-lo entre rimes afilades i 
punxants. 

DEATH CAB FOR CUTIE 
“Codes And Keys” (Atlantic, 2011)  

Gairebé quinze anys després de publicar el seu debut, “Something About Airplanes”, i començar a perdre la timidesa 
entre himnes pop manufacturats a l’estil de Built To Spill, malenconioses relectures del rock universitari nord-americà 
i inesperats cops de volant cap a la popularitat com el que van protagonitzar amb el màgic “Transatlanticism”, Death 
Cab For Cutie han recuperat el somriure. Tampoc és que l’haguessin perdut del tot, però “Codes And Keys”, el seu últim 
treball, s’acosta novament amb romàntica introspecció i esplèndides tornades als seus primers treballs, i recupera així 
un esperit que s’havia gargotejat a “Narrow Stairs” i “Plans”. Seguint el deixant de “Transatlanticism”, els de Ben Gibbard 
tornen als arranjaments primorosos i les cançons desarmants, l’hàbitat on millor es defensen. 

DEATH GRIPS
“The Money Store” (Epic, 2012) 

Quelcom demencial i altament insà es cou a Sagramento, ciutat de la qual Stefan Burnett, Zach Hill i Andy Morin han 
sortit propulsats a lloms de Death Grips, malaltissa i intrigant formació de rap passat de voltes que uns veuen com 
a experimental i uns altres com obertament neuròtica. I hi ha una mica de les dues coses en una banda capaç de 
passejar-se per galàxies llunyanes, redoblar la potència d’uns baixos exuberants i pesadíssims i rapejar com si la fi del 
món estigués molt a prop. A això últim és precisament al que sona “Ex military”, primera garrotada sònica d’una banda 
que acaba de signar amb Epic i prepara el llançament de “The Money Store”, àlbum que veurà la llum a l’abril i primer 
dels dos treballs que tenen previst publicar aquest any. 

DEATH IN VEGAS 
“Trans-Love Energies” (Portobello Records, 2011) 

Se’ls donava per desapareguts des que es van aventurar a imaginar el futur del rock mecanitzat a “Satan Circus”, però 
no estaven morts, sinó que Richard Fearles s’havia retirat a Nova York per meditar el seu proper assalt a aquesta 
frontera en la qual electrònica, rock i psicodèlia es fonen i confonen. Un assalt que, dotze anys després del seu cèle-
bre “The *Contino Sessions”, respon al nom de “Trans-Love Energies” i, com ja succeïa a “Satan Circus”, arriba lliure 
de col·laboracions vocals estel·lars —amb permís de la presència de Katie Stelmanis, cantant d’Austra—. Tot i així, 
Fearless se les torna a enginyar per creuar a Suicide amb My Bloody Valentine i perfilar un nou so que travessa el camí 
que va del rock fosc a les guspirejades pop. 



DEMDIKE STARE
“Elemental” (Modern Lover, 2012) 

Demdike Stare és la història d’una obsessió, concretament la que Sean Canty i Milers Whitaker comparteixen pel mis-
teriós i esotèric, els sons tèrbols i, molt especialment, l’estètica de les pel·lícules de terror dels anys 60 i 70. A tot això 
s’encomanen els britànics a l’hora de donar forma a unes composicions en les quals l’industrial es creua amb l’aterridor 
i l’hipnòtic comparteix plànol amb el malaltís. Drones, baixos i sons altament malaltissos al servei de discos que, com 
“Symbiosis”, “Liberation Through Hearing” i “Voices of Dust”, obren una profunda escletxa en l’electrònica britànica 
i encadenen el techno, el dub i l’ambient a una pesada bola de presidiari que es retorça en els marges de la música 
contemporània. 

DIRTY BEACHES
“Badlands” (Zoo Music, 2011)   

Dirty Beaches és el nom de guerra sota el qual opera Alex Zhang Hungtai, un músic d’origen taiwanès instal·lat a 
Canadà i especialitzat a pervertir estils fins a convertir-los en esbossos plegats davant les seves obsessions sono-
res. Potser per això “Badlands”, el seu treball de debut, té una mica de disc impossible, de treball que invoca l’esperit 
del rock dels cinquanta utilitzant com  a mèdium no el revival vulgar, sinó els les sacsejades de Suicide i unes melo-
dies abonyegades amb les quals el rock i el pop clàssic, de Roy Orbison a les Ronettes, sona amenaçadora, perillós i 
terriblement tèrbol. Com si el Rei del Rock hagués tornat del més enllà per donar forma sonora a les seves aventures 
extraplanetàries. 

DIRTY THREE
“Toward The Low Sun” (Drag City, 2012) 

L’inquiet i grinyolant violí de Warren Ellis segueix sent el cor que batega sota aquest animal de tres caps anomenat 
Dirty Three, banda que Mick Turner, Jim White i el mateix Ellis van formar a Melbourne fa ara dues dècades. Fidels a la 
seva idea original d’apropar-se al rock des d’una perspectiva estrictament instrumental i amb el violí, la guitarra i la 
bateria com a únic armament, Dirty Three han forjat un so l’essència del qual queda perfectament retratada en treballs 
com “Horse Stories”, “Praise!” o aquest “Ocean Songs” que van recrear en la seva última visita al festival. En aquest 
cas el trio reapareix en directe per presentar “Toward The Low Sun”, la seva estrena discogràfica per Drag City i primer 
treball que graven en els últims sis anys. 

DOBLE PLETINA
“Para qué negarlo, si se puede demostrar” (Autoeditado, 2011) 

Nascut de les cendres d’Abrevadero, sorollós combinat de versions capaç d’enviar a Portishead, Cat Power i Michael 
Jackson a eres tan remotes com la del bluegrass, Doble Pletina és el cordó umbilical amb el qual Marc Ribera i Laura 
Antolín segueixen connectats a l’underground barceloní i bombant deliciós pop de factura clàssica i execució eferves-
cent. Es van estrenar oficialment amb “Música para cerrar discotecas”, single de presentació convertit en un dels clàs-
sics de l’any passat, i des de llavors la seva llegenda no ha fet més que eixamplar-se i guanyar pes. Amb quelcom del 
Donosti Sound, unes lletres cuidades i enginyoses i un altíssim valor emocional recolzat en un senzillesa desarmant, 
els catalans s’han convertit en un dels cops d’aire més frescos del twee-pop nacional.



DOMINANT LEGS
“Invitation” (Lefse, 2011)   

Foguejat com a guitarrista de directe de Girls, el californià Ryan Lynch es presenta ara al capdavant de Dominant Legs, 
projecte que comparteix amb la teclista i cantant Hannah Hunt i amb el qual sembla haver-se proposat reivindicar el 
més exquisit i elegant dels vuitanta. De fet, el duo no amaga les seves influències i cita com a referències a bandes com 
Mazzy Star i The Style Council, encara que el seu primer treball, l’elegant i sedós “Invitation”, s’omple de saxos i sinte-
titzadors per col·locar-se al costat de Aztec Camera, The Go-Betweens i fins i tot Fleetwood Mac. Un deliciós cop d’aire 
fresc per a aquest pop a cavall entre l’indie i el mainstream.

THE DRUMS
“Portamento” (French Kiss, 2011)

L’impacte d’una cançó com “Let’s Go Surfing”, hit interplanetari amb la qual els novaiorquesos The Drums es van donar 
a conèixer, podria haver-se acabat convertint en una autèntica maledicció,  però els de Brooklyn han sabut reaccio-
nar a temps i, a l’hora de modelar el seu segon treball, han optat per fer un pas al capdavant en comptes de repetir la 
fórmula i quedar-se encallats. I malgrat que no renuncien del tot al pop assolellat, amb prou feines un any després del 
seu debut han estret llaços amb The Smiths i incorporat pinzellades electròniques per sonar més foscos i malenconio-
sos, encara que no per això menys disfrutables.de aquí que si la seva actuació en el festival de 2010 va ser un autèntic 
descobriment, el seu retorn no hauria de ser una altra cosa que una confirmació en tota regla.

EL-P
“Cancer for cure” (Fat Possum, 2012)

Dos anys després de publicar l’instrumental “weareallgoingtoburninhellmegamixxx3” i després de gairebé cinc anys 
des del seu últim àlbum d’estudi, Jaime Meline prepara la seva nova estratègia per a prendre el hip hop a l’assalt amb 
“Cancer for Cure”, treball amb el qual l’imaginatiu i influent productor i MC s’estrena al segell Fat Possum amb un nou 
so que aparca samples per embarcar en un viatge a bord dels sintetitzadors i la instrumentació orgànica. Així, després 
de gravar el seu nom a foc en la història del hip hop més esquiu i experimental amb treballs com “Fantastic Damage”, 
el de Brooklyn reprèn el fil del seu claustrofòbic i apocalíptic discurs amb un treball saltat per les col·laboracions de 
Danny Brown i el vocalista d’Interpol Paul Banks, entre d’altres.

EROL ALKAN

Amb una agenda cada cop més ajustada i recents col·laboracions amb Justice, Boys Noize i Jarvis Cocker, entre 
d’altres, el britànic Erol Alkan fa un espai per saltar a la cabina del San Miguel Primavera Sound i tornar a demostrar 
per què s’ha convertit en un dels djs més reputats i eficients. Foguejat com a resident del llegendari Trash Club de la 
capital britànica i nom habitual en les sessions del Nitsa Club, Alkan és a més l’ànima de Phantasy, segell del qual han 
sortit propulsats, entre d’altres, inclassificables artistes com Connan Mockasin.



FASENUOVA
“A la quinta hoguera” (Discos Humeantes, 2011) 

Roberto Lobo i Ernesto Avelino són Fasenuova, un duo format a la ciutat asturiana de Mieres que s’ha especialitzat en 
tacar de negre una música a cavall entre l’electrònic i l’experimental. La seva música captura l’ambient d’aquesta tradi-
ció minera i industrial en unes cançons que avancen com cadenes de muntatge oxidades mentre unes lletres udolades 
s’encarreguen de desdibuixar tot a base d’àcid. Amb connexions que van de Current 93 a Demdike Stare, els asturians 
s’han estrenat com Fasenuova amb “A la quinta hoguera”, asfixiant xoc de trens entre punk i electrònica.

FATHER JOHN MISTY
“Fear Fun” (Sub Pop, 2012)  

Sota el nom de Father John Misty s’amaga Joshua Tillman, conegut per haver estat el bateria de Fleet Foxes i reconegut 
per aquest projecte d’arrel americana amb el qual allunya lleugerament del folk pastoral de la seva antiga banda per 
endurir un so que es retorça entre el country, el folk, el rock i el blues dels pantans. Father John Misty és, de fet, el més 
semblant a un punt intermig entre els barbuts de Seattle i aquesta carrera en solitari de Tillman que ha cristal·litzat en 
mitja dotzena de treballs publicats sota el seu propi nom i que avancen decididament pel carril del folk de autor. “Fear 
Fun”, la seva estrena com Father John Misty per Sub Pop, trenca aquesta dinàmica intimista per acostar-se a un so 
més vitaminat i estimulant.

THE FIELD
“Looping State Of Mind” (Warner, 2011) 

El suec Axel Willner no va tardar a convertir-se en un dels prodigis de l’electrònica gràcies als seus primers maxis per 
Kompakt, i més d’un lustre després d’això, el seu nom no ha fet més que situar-se entre el més selecte de l’ambient i el 
techno. Bona part de culpa s’ha de buscar a “From Here We Go Sublime” i “Yesterday and Today”, treballs amb els quals 
el suec tancava la seva sinuosa electrònica en loops infinits i capes i més capes de riquesa orgànica. “Looping State 
Of Mind”, la seva referència més recent, no fa sinó aprofundir en aquest so sintètic i trepidant alhora que s’encamina a 
Willner cap a una mena de maduresa daurada.

FIELD MUSIC
“Plumb” (Memphis Industries, 2012) 

Tan retorçats com irresistibles, Field Music van emergir el 2005 a Sunderland i des de llavors s’han lliurat al noble art 
de perfeccionar el seu art-pop inquiet i enredar encara més una troca en què sonen versions desenfocades de XTC, 
els Beach Boys, Paul McCartney i fins i tot el rock progressiu dels anys setanta. De fet, l’intent per rehabilitar aquestes 
referències dels setanta tan criticades és una de les constants en la carrera dels germans Brewis i el fil conductor que 
porta de “Tones Of Town” a “Plumb”, treball que centrifuga pop retorçat i art-rock inflamat a base de falsets i els acosta 
per la via del pop a bandes com of Montreal.



FOREST SWORDS
“Dagger Paths” (No Pain In Pop, 2010) 

A l’espera que aparegui la continuació de “Dagger Paths”, viatge al·lucinant a través del post-rock i la psicodèlia lunar 
amb què Matthew Barnes va trencar la closca, el britànic segueix encaminant-se cap al cim d’això que algú va decidir 
batejar un bon dia com pop hipnagònic i que no és més que aquesta música al·lucinada que no se sap molt bé a quina 
dimensió pertany. En el cas de Barnes, les seves al·lucinacions sonores bé podrien passar per lectures actualitzades i 
esbudellades dels clàssics d’Ennio Morricone, un dels noms que dia sí dia també es creuen en el camí d’aquest enig-
màtic petit geni capaç de transcendir etiquetes i crear del no-res un inquietant univers sonor.

FRANZ FERDINAND
“Tonight” (Domino, 2009) 

Tres discos és tot el que han necessitat Franz Ferdinand per sortir propulsats de Glasgow i passar de telonejar a Death 
In Vegas a manejar estadis complets al ritme de “This Fire” o “Take M’Out”. Parlem de la que potser sigui la més popular 
de totes les bandes nascuda a l’escalfor del revival post-punk i també d’una de les que amb major encert ha modulat 
el frenesí de les descàrregues elèctriques per apropar les seves cançons a la pista de ball coquetejant amb el funk o 
l’electrònica. A punt de publicar el que serà el seu quart disc, els d’Alex Kapranos segueixen exhibint el seu amor per 
bandes com Orange Juice o Josef K al mateix temps que s’alternen amb O2, acumulen premis Brit i NME o s’entretenen 
en coses tan curioses com “Sound Bites”, llibre en el qual el líder recopilava les seves columnes culinàries.

FRIENDS
“I’m His Girl” (Lucky Numbers, 2011)   

Amb Brooklyn convertit en gegantí i imprevisible catalitzador creatiu i bulliciós centre d’operacions, els novaiorquesos 
Friends han sortit disparats per intentar deslligar una nova febre Disco capaç d’apuntalar l’indie a la pista de ball. I per 
aconseguir-ho, el quintet nord-americà s’ha dotat d’un irresistible ímpetu rítmic i d’una col·lecció d’influències que el 
mateix enfoquen als Blondie més recreatius que s’escampen pel funk i acaben lliurant joies com “I’m His Girl”, irresisti-
ble targeta de presentació d’aquesta banda abonada als viatges en el temps més saludables.

GIRLS
“Father, Son, Holy Ghost” (True Panther Sounds, 2011)  

Si el seu debut, aquell “Album” que va aparèixer reforçat per l’ímpetu de “Lust for Life”, ja els va posicionar com una de 
les formacions més prometedores del pop nord-americà, el superb “Father, Son, Holy Ghost” corregeix i augmenta totes 
les coses bones que es podrien dir de la banda de San Francisco i redobla l’aposta de Christopher Owens i Chet White 
amb una pletòrica exhibició de geni. Així, si el seu primer treball seguia el camí del rock clàssic i es deixava emparentar 
amb Buddy Holly i The Beach Boys, la seva revàlida manté aquella essència i la reforça amb injeccions de soul, cors de-
vastadors, guitarres cuirassades que s’escampen a plaer i, sobre tot, una lírica sofrent i sincera que converteix “Father, 
Son, Holy Ghost” en un dels treballs més complets i emocionants de la passada temporada.



GIRLS NAMES
“Dead To Me” (Slumberland, 2011) 

Des de Belfast arriben Girls Names, un trio de pop afilat i sorollós capaç d’esprémer el millor del noise, el post-punk i el 
rock clàssic per acabar convertint-se en els millors companys possibles de viatge de Crystal Stilts. Així ho han fet des 
que van fitxar per Slumberland i van lliurar un primer treball, “Dead To Me”, en què l’esperit burleta de Beat Happening 
i els gestos de complicitat a bandes britàniques com Josef K encaixen a la perfecció amb aquest nou noise-pop servit 
entre espasmes i constants canvis de velocitat per bandes com Dum Dum Girls o Beach Fossils.

GODFLESH

L’aclaparador historial de Justin Broadrick, guitarrista de Napalm Death durant uns mesos i ideòleg de Techno Animal, 
desfà el camí fet per reprendre un dels seus projectes més cèlebres i recuperar les sacsejades industrials i tòxiques de 
Godflesh. Considerats com els autèntics pioners del post-metal, Godflesh van conjugar el poder de demolició del metal 
i la foscor industrial amb girs avantguardistes que obririen camí per a bandes com Nine Inch Nails. La banda, desapa-
reguda des que el 2002 Broadrick va decidir plegar per concentrar-se en la creació de Jesu, va reaparèixer en 2010 
per participar en el Hellfest Summer Open francès i treballa en l’enregistrament d’un nou disc que podria aparèixer en 
2012 per sumar-se a aquesta discografia coronada per “Streetcleaner” i “Us And Theme”.

GRIMES 
“Visions” (4AD) 

Grimes és el nom de guerra de Claire Boucher, intrigant i enigmàtica artista canadenca que, malgrat no ser capaç de 
llegir música, com ella mateixa assenyala en la seva biografia, no ha tingut cap problema per publicar tres discos en 
pràcticament un parell d’anys –el quart està en camí- i fer-se un buit en aquest pop embruixat que sap tirar del fil de 
Cocteau Twins  per recuperar l’encant espectral del fosc. Amb una veu elàstica capaç de passar del registre més acria-
turat al més colpidor, Boucher va començar a estovar la seva barreja de pop retorçat, música industrial, pinzellades 
gòtiques i electrònica en “Geidi Primes” i “Halfaxa”, mentre que “Visions”, el seu imminent nou treball, hauria d’acabar de 
consagrar-la com la nova fada del pop inquiet. 

GRUPO DE EXPERTOS SOLYNIEVE
“El eje de la Tierra” (El Ejército Rojo, 2012) 

Potser és cert que Grup d’Experts Solynieve va néixer com un divertiment i com un projecte paral·lel amb el qual J obria 
una escletxa en la psicodèlia lunar de Los Planetas per tirar-se una cantadeta en aquesta plana fictícia en la qual el 
rock americà es fonia amb l’andalús, però amb el temps la banda que completen Manu Ferrón, Miguel López, Antonio 
Lomas, Víctor Lapido i Raúl Bernal s’ha convertit en quelcom més gran. Molt més gran. I no només perquè “Alegado 
meridional” ja deixés clar que això era més que un abaixador temporal, sinó sobretot per l’explosiu “El eje de la Tierra” 
que acaben de lliurar, un treball en què els granadins polititzen encara més el seu discurs sense renunciar a servir 
aquestes penes com si fossin alegries. I tot mentre segueixen perfeccionant aquesta mena de country-pop andalús 
que només ells són capaços d’imaginar.



HANNI EL KHATIB
“Will The Guns Come Out” ( Innovative Leisure, 2011) 

Darrere d’aquest nom aparentment exòtic s’amaga en realitat un músic i multiinstrumentista californià macerat entre 
el blues, el garage i el soul del sud i que no dubta a reconèixer a Robert Johnson i Sam Cooke com fars musicals. I aga-
fant-se a aquests dos punts cardinals és com el de San Francisco ha arribat fins a “Will The Guns Come Out”, un treball 
abrupte i carnós que s’acosta als White Stripes per la via del blues per acabar llançant-se en planxa sobre el garage.

HARVEY MILK
“A Small Turn Of Human Kindness” (Hydra Head, 2011) 

Vénen de la mateixa ciutat que R.E.M, però aquí acaba qualsevol possible similitud entre els de Michael Stipe i aquesta 
colla de bàrbars instruïts que, sota el nom d’Harvey Milk, s’han proposat fer evolucionar el metal encara que sigui a 
cops de martell. I és a això, a enclusa maltractada i a melodies atacades amb ferotgia, al que sona una banda que 
aprofundeix en els riffs pesats de Black Sabbath i els obliga a entendre’s amb l’empenta experimental dels Melvins, la 
densitat sonora de The Jesus Lizard i les noves escriptures del gènere brindades per bandes com Sleep. Convertits en 
un dels pesos pesats d’HydraHead, els de Geòrgia van publicar l’any passat “A Small Turn Of Human Kindness”, àlbum 
amb el qual consoliden com una de les bandes més retorçades i heterodoxes del nou metal. 

HOORAY FOR EARTH
“True Loves” (Memphis Industries, 2012)  

Si Animal Collective s’hagués saltat els noranta per capbussar de ple en els vuitanta, segurament sonarien com Hooray 
For The Earth, banda de Boston capitanejada per Noel Heroux que ha sabut concentrar en un únic disc, l’irresistible 
“True Loves”, gairebé totes les cares del pop contemporani. Així, en aquesta banda establerta a Nova York trobem 
l’impacte directe del pop electrònic més ballable, el cor aventurer de Hot Chip, els experiments rítmics de Yeasayer i 
una infinitat d’influències que acaben cristal·litzant en una desena de cançons-himne.

HYPE WILLIAMS
“Black Is Beautiful” (Hyperdub, 2012)  

No contents amb haver-li robat el nom a un director de vídeos nord-americà, el britànic Roy Blunt i l’estoniana Igna 
Copeland s’han proposat donar-li un parell de rebolcades al pop per acabar deixant-lo irreconeixible. És per aquest 
motiu que no han dubtat a l’hora de donar forma a un gran Frankenstein sonor que es sacseja entre cops de matxet 
d’electrònica torbadora, psicodèlia dopada, teclats bruts, dreceres per arribar al dubstep sense que sembli que han es-
tat aquí i altres empelts de cultura contemporània que es fan lloc a cops de colze a “Black Is Beautiful”, esperat debut 
del duo.

I BREAK HORSES
“Hearts” (Bella Union, 2011) 

La seva és una de les llegendes fundacionals més curioses de la música contemporània (segons diuen, Maria Lin-
den i Frederick Balckse es van conèixer en un fòrum per a hipocondríacs), però si per alguna cosa s’han destacat els 



suecs no és pels seus estrambòtics orígens, sinó per la facilitat amb què han encapsulat romanticisme i sensibilitat 
en un disc, “Hearts”, que aporta humanitat i credibilitat al revival de dream pop i shoegaze. Sense deixar de fixar-se en 
bandes com My Bloody Valentine, Ride o Cocteau Twins, els d’Estocolm se les enginyen per mantenir viva la flama de 
l’emoció gràcies a unes cançons que van més enllà de l’exercici d’estil.

ICEAGE
“New Brigade” (What’s Your Rupture, 2012)

Des de Copenhague i fent seva l’ona expansiva del punk més sorollós engiponat a Los Angeles per bandes com No Age, 
els danesos Iceage en tenen prou amb poc més de vint minuts per recórrer l’herència del punk i el hardcore, creuar Wire 
amb els espasmes elèctrics de Joy Division i obrir-se camí en una jungla de ritmes retorçats i guitarres regades de dis-
torsió inclement. “New Brigade”, el seu primer treball, és la immillorable targeta de presentació d’aquest quartet danès 
que sembla haver-se proposat combatre les baixes temperatures a força de múscul i energia.

JAMES FERRARO
“Rapture Adrenaline” (Hundebiss, 2012) 

Foguejat en infinitat de projectes i amb multitud de cançons escampades en CD-Rs, cassets i edicions de tiratge més 
que limitat, el novaiorquès James Ferraro segueix recorrent sense parar el camí que va del pop al sintètic deixant al 
seu pas un rastre de sintetitzadors atrotinats, psicodèlia abstreta i ritmes casolans. Així, després de fabricar-se un 
vestit a mida amb ritmes urbans, sons de telesèries i dibuixos animats i brillantors sintètics en treballs com “On Air” 
i “Far Side Virtual”, el nord-americà segueix traçant el camí del pop del futur a “Rapture Adrenaline “, una pel·ícula de 
trama impossible amb la qual es consolida com una de les noves puntes de llança del pop hipnagògic.

JAMIE XX
“Far Nearer / Beat For EP” (Numbers, 2011) 

A més de posar en circulació The xx, Jamie Smith ha aprofitat el període de guaret de la banda que comparteix amb 
Romy i Oliver per guanyar-se el títol de petit geni inquiet de l’electrònica contemporània. Incapaç d’estar-se quiet 
massa temps, el britànic va començar remesclant a Adele o Florence + The Machine, va fer un pas de gegant refent 
el “We’re New Here” del desaparescut Gil Scott-Heron i des d’aquí va protagonitzar una hàbil pirueta per produir a 
Drake i remesclar a Radiohead. Per si fos poc, Jamie també ha tingut temps per obrir-se camí a través del duspstep i 
l’electrònica underground amb un 12” per Numbers.

JAPANDROIDS
“No singles” (Polivinyl, 2010) 

Van irrompre com un autèntic remolí d’electricitat desmanegada amb “Post-Nothing” i el ressò d’aquell treball, un exal-
tat i frenètic disc de reafirmació post-adolescent, es manté encara brunzint a les orelles i anticipant cada pas de Brian 
King i David Prowse. El duo de Vancouver, propietari d’un dels directes més demolidors de l’actualitat, sap conjugar com 
ningú la urgència del punk, el poder devastador del hardcore i l’olfacte melòdic de Superchunk per sumar-se amb gran 
enrenou a aquesta nova horda de bàrbars sorollosos capitanejada per The Thermals i Titus Andronicus, entre d’altres. A 
l’espera del seu nou treball, els canadencs van publicar el 2010 “No Singles”, recopilació de dos Ep’s previs al seu debut 
discogràfic.



JEFF MANGUM
“Live At Jittery Joe’s” (Orange Twin, 2001)  

Cada any que passa, una hipotètica resurrecció de Neutral Milk Hotel es converteix en quelcom una mica més impro-
bable, però per suplir aquest buit i saber portar l’absència dels autors de “In The Aeroplane Over The Sea”, res millor que 
seguir al cervell de la banda, l’esquiu Jeff Mangum, per aquest camí boscós d’enfiladisses folk, pop desaforat i unes 
cançons instal·lades en el més agitat de l’entreson. Mangum s’ha entretingut tots aquests anys realitzant collages 
musicals, col·laborant en enregistraments de companys de correries com Apples In Stereo i Olivia Tremor Control i aca-
ronant el seu misteriós retir voluntari. No obstant això, en els últims temps, el de Louisiana sembla estar tornant a poc 
a poc al món amb actuacions en les quals cada vegada sonen més cançons de Neutral Milk Hotel.

JEREMY JAY
“Abandoned Apartments” (K Records, 2012) 

Trobador sintètic crescut a l’escalfor d’un planeta en el qual les guitarres i els sintetitzadors conviuen amigablement, 
Jeremy Jay segueix traient a passejar el seu encant cada cop que entra a l’estudi i es posa a surar entre melodies 
gomoses, ritmes deliciosament enganxosos i unes cançons que connecten amb tota la naturalitat del món el misteri 
dels cinquanta i el tacte gèlid dels vuitanta. Després de debutar amb “A Place Were We Could Go” i tocar el cel amb 
l’esplèndid “Slow Dance”, el californià s’ha lliurat en cos i ànima a perfeccionar el seu pop de veu imperfecta i joioses 
tornades fins arribar a “Abandoned Apartments”, treball que presentarà al San Miguel Primavera Sound.

JOE CREPÚSCULO
“El caldero” (Mushroom Pillow, 2012)  

Cada cop més lluny d’aquell altre Joe Crepúsculo que es va donar a conèixer al costat dels inclassificables Tarántula, 
el barceloní Joël Iriarte s’ha lliurat a una maratoniana i hiperproductiva carrera en solitari que, quatre anys i cinc discos 
després, l’ha convertit en un dels els noms més ben posicionats a l’indie espanyol. “Supercrepus”, la seva impecable 
relectura del pop sintètic des d’una òptica costumista, té part de culpa, encara que també la inesgotable inquietud 
d’un músic que el tan aviat busca camins alternatius per arribar a The Magnetic Fields com reinventa la música llatina 
o, com passa amb el recent “El caldero”, troba la connexió quasi perfecta entre cançó d’autor i pop electrònic.

JOHN TALABOT LIVE
“Fin” (Permanent Vacation, 2012)

En tan sols un parpelleig el barceloní John Talabot ha passat de ser una de les més sorprenents i enigmàtiques prome-
ses de l’electrònica estatal a una figura internacionalment reconeguda gràcies a la seva sorprenent habilitat a l’hora 
d’entrellaçar house de Chicago, disco i northern soul en unes produccions que d’igual manera sacsegen la pista de 
ball com es colen a la llista del millor de l’any de “Pitchfork”. Normal que el seu debut de llarg, “Fin”, hagi estat un dels 
treballs més esperats de la temporada i també un dels més sorprenents. En ell, aquest músic poc amic d’ensenyar la 
seva cara, abandona el frenesí de la pista de ball per lliurar-se a una recerca de ritmes, textures i atmosferes que no fa 
més que confirmar la seva immensa vàlua.



JOSH T. PEARSON
“Last Of The Country Gentlemen” (Mute, 2011) 

A Josh T. Pearson el vam conèixer a principis de la dècada passada com a cap parlant dels efímers i extravagants Lift 
To Experience, alguna cosa així com una revisió vaquera i galàctica de The Velvet Underground, i el retrobem ara, més 
d’una dècada després, buscant la revàlida amb una estrena en solitari en la qual es presenta com un trobador turmen-
tat i de malenconia oceànica. Ell, ve a dir-nos, és aquest “Last Of The Country Gentlemen” que es retorça dolorosament 
entre unes cançons espinades i doloroses que s’endinsen en el més cru del folk de la mà d’un Hank Williams fins a les 
celles de narcòtics per donar forma al que probablement sigui un dels discos més tristos de la temporada. 

JUSTICE 
“Audio, Video, Disco” (Ed Banger, 2011) 

Malucs fets fosfatina, pistes de ball al punt just d’ebullició, hits interplanetaris com a “D.A.N.C.E.” i, en fi, house re-
creatiu i electro bromista convertit en el nou mitjà de comunicació de masses. I per més que ningú amb seny posaria 
en dubte tot l’anterior, la veritat és que els Justice d’ “àudio, Video, Disco”, el seu últim treball, no semblen els mateixos 
que fa cinc anys van posar a ballar al planeta entre filtres i teclats corrosius. De fet, el duo francès ha intentat oferir el 
revers de l’hedonista i “Cross” i s’ha desmarcat amb un disc que s’allunya progressivament, mai millor dit, de l’electro 
per experimentar amb ritmes i sons, aplicar l’èpica del prog-rock al pop electrònic i entretenir-se creuant a Daft Punk 
amb Air i a ells mateixos amb Pink Floyd. 

KINDNESS
“World, You Need A Change Of Mind” (Female Energy, 2012) 

A Adam Bainbridge se l’esperava amb ganes des que se’l va començar a comparar amb Prince i Arthur Russell i es va 
anunciar que el seu debut, “World, You Need A Change Of Mind”, seria un emmirallat i suggerent reflex de l’hedonisme. 
I encara que les comparacions potser fossin un pél exagerades, la veritat és que el debut del britànic recupera amb 
passió i elegància aquest encreuament de pop i funk per traçar un camí d’anada i tornada a una pista de ball amb més 
romanticisme que revolucions.

KINGS OF CONVENIENCE
“Declaration Of Dependence” (Source UK, 2009)    

El silenci, deien els noruecs Kings Of Convenience a principis de la dècada passada, és la nova moda. “Quiet is the new 
loud”, confirmaven en un debut que, tot murmuris, recuperava el plaer pel folk, les melodies clàssiques i, en fi, el gust 
de taral·lejar a Simon & Garfunkel sense necessitat d’alçar la veu. Més de deu anys després d’allò, el duo de Bergen 
s’ha fos en projectes paral·lels, ha buscat noves sortides en les remescles i ha publicat dos nous treballs que seguei-
xen gronxant-se al so del folk-pop més càlid i malenconiós. L’últim d’ells, “Declaration Of Dependence”, els va obrir les 
portes de recintes tan il·lustres com el Palau de la Música de Barcelona i els va portar en volandes, un cop més, cap a 
aquestes melodies aparentment despreocupades i tremendament reconfortants.



KLEENEX GIRL WONDER
“Secret Thinking” (Kleenex Girl Wonder, 2011)  

Gairebé dues dècades de feina inquieta i una dotzena de discos publicats ja sigui sota el seu propi nom o com Klee-
nex Girl Wonder han convertit Graham Smith en un dels més pacients i brillants espeleòlegs del subsòl americà i en 
un artista capaç de convertir tot el que passa per les seves mans en minúsculs himnes de pop de baixa fidelitat i alta 
intensitat emocional. Així era quan va irrompre trepitjant-li els talons a Guided By Voices amb treballs com “Sexual 
Harrassment” i “Graham Smith Is The Coolest Person Alive” i així és ara que, després de mudar-se de Chicago a Nova 
York, segueix facturant impecables treballs de pop flonjo i assolellat com “Secret Thinking”, el seu addictiu retorn com 
Kleenex Girl Wonder.

LA ESTRELLA DE DAVID
“Maracaibo” (Canada, 2011) 

La dissolució de Beef no va suposar cap final per a David Rodríguez, sinó que va marcar l’inici d’un nou període 
d’efervescència creativa per a un músic que, heterodox com pocs, no ha fet més que créixer polint a bandes com Los 
Punsetes i La Bien Querida i escampant en uns disc que, des del seu debut homònim fins al recent i flamant “Maracai-
bo”, apuntalen la personalitat d’un dels talents més singulars del rock nacional. En aquesta ocasió, el català se sub-
mergeix en l’univers de les cançons amoroses per acabar cantant-li a la vida i a la relació romàntica sense abandonar 
la ironia i, sobretot, sense renunciar a aquest estil desmanegat i costumista que s’ha acabat convertint en el seu senyal 
d’identitat.

LAURA MARLING
“A Creature I Don’t Know” (Virgin, 2011) 

Nena prodigi de la música britànica, la imatge de Laura Marling transmet joventut i frescor, però totes les cançons que 
ha vingut escampant des que va publicar “Songbox” el 2008 ens parlen d’algú que ha interioritzat la tradició del folk 
seguint el camí que va de Nick Drake a Joni Mitchell. I és aferrant-se a aquesta tradició i plasmant-la en treballs com 
“I Speak Because I Can” o “A Creature I Don’t Know” que la britànica s’ha convertit en una de les veus més magnètiques 
i omnipresents del nou panorama musical britànic. I tot amb poc més de vint anys, edat que, però, no li ha impedit ser 
candidata al Mercury Prize i guanyar el Brit a la millor artista femenina de 2011.

LEE RANALDO
“Between The Times & The Tides” (Matador, 2012) 

A l’espera de saber què passa amb Sonic Youth després de l’anunci de la separació, els membres de la banda novaior-
quesa segueixen traçant camins paral·lels i entretenint l’espera ampliant les seves discografies en solitari. Així, si fa 
poc era Moore qui es deixava veure al costat dels seus “Demolished Thoughts”, el torn és ara per Lee Ranaldo, inconfu-
sible guitarrista que, després d’una infinitat de projectes associats a la improvisació, presenta ara “Between The Times 
& The Tides “, un treball per al qual ha reclutat a Nels Cline (Wilco), els seus companys Steve Shelley i Bob Bert (ex 
bateria de Sonic Youth), Jim O’Rourke, Alan Licht i John Medeski, i en el qual s’acosta més que mai al format cançó per 
seguir prenent-li el pols al rock sense deixar de donar curs a la seva vessant més experimental.



LINDA MARTINI
“Casa Ocupada” (Lisboagencia, 2010)

André Henriques, Pere Gerlades, Helio Morais i Claudia Guerreiro van coincidir a Linda Martini després de foguejar-se 
en bandes de punk i rock i en només tres anys es van convertir en els grans puntals de l’escena musical portuguesa. 
A força de centrifugar un batibull d’influències en el qual hi caben Yo La Tengo, Sonic Youth, Blood Brothers, Mogwai, 
Nirvana o Nick Cave, els de Lisboa han acabat per protagonitzar una revolució tranquil·la al seu país, transformant-se 
en els favorits de la crítica i desbordant l’indie amb inquietud aventurera i pinzellades de rock progressiu i math rock en 
treballs com “Olhos de Mongo” o el seu debut “Linda Martini”.

LISABÖ
 “Animalia Iotsatuen putzua” (Bidehuts, 2011) 

La intensitat emocional i carnal de Lisabö s’ha vingut desplegant per tot l’Estat durant els últims deu anys, però ha 
estat ara quan, a força d’empènyer el hardcore per obligar-lo a entendre’s amb el post-rock i donant-li un acabat cada 
vegada més claustrofòbic, els de Irun han plantat bandera per situar-se al capdavant de la nova escena euskaldun. 
La raó cal buscar-la a “Animalia Iotsatuen putzua”, millor disc nacional de l’any de 2011 per a la revista “Rockdelux” i 
implacable tour de force a través del rock que remata entre fúria elèctrica i tremendes descàrregues tot el que la ban-
da havia exposat en treballs com “Ezarian” o “Ezlekuak”. “Animalia Iotsatuen putzua” és, a més, el seu retorn a la vida 
discogràfica després de gairebé cinc anys de silenci.

LITURGY
“Aesthetica” (Thrill Jockey, 2011) 

Per més que Brooklyn s’hagi associat en els últims temps amb la branca més experimental del rock alternatiu, el 
districte novaiorquès també és capaç d’il·luminar bandes com Liturgy, fosca i retorçada  formació de black metall amb 
la qual Hunter Hunt-Hendrix, cervell creatiu del grup, explora conceptes com la redempció entre temibles ganiveta-
des sonores. Formats a principis de la dècada passada, els novaiorquesos van fer el gran salt l’any passat en publicar 
“Aesthetica” i convertir-se en la primera banda decididament metàl·lica en fitxar per Thrill Jockey. 

LORENA ÁLVAREZ Y SU BANDA MUNICIPAL
“La cinta” (Sones, 2012) 

Una maqueta casolana de 150 còpies és tot el que ha necessitat l’asturiana Lorena Álvarez per causar gran impac-
te entre la crítica especialitzada i escalar uns quants esglaons per col·locar al costat de La Bien Querida en el que a 
renovació del folklore tradicional es refereix. Acompanyada per Su Banda Municipal, el duo que l’acompanya en directe, 
Álvarez busseja en la cançó popular, actualitza en clau lo-fi pasdobles, jotes i romanços populars i dóna forma a minia-
tures quotidianes amb la mateixa facilitat que Vainica Doble. Tot això i més, en el seu debut de llarg per Sones, previst 
per a aquest estiu.



LOWER DENS
“Twin-Hand Movement” (Gnomonsong, 2010) 

A més de deixar-se veure en projectes com Castanets, Matty & Mossy i Krazy Nerds i col·laborar amb Phosphorescent 
i CocoRoise, entre molts altres, Jana Hunter ha trobat temps per donar forma a Lower Dens, projecte amb el qual la 
texana estira el fil del freak-folk en companyia de Will Adams, Geoff Graham i Abram Sanders per acabar donant forma 
a un murmuri psicodèlic que no ha tingut massa problemes per trobar acomodament a Gnomonsong, segell de De-
vendra Banhart en què es van estrenar el 2010 amb “Twin-Hand Movement”. A l’espera de donar-li continuïtat a aquell 
debut, la banda segueix desenfocant el folk i jugant a pervertir el gènere amb no pocs vaivens estilístics.

M83
“Hurry Up, We’re Dreaming” (M83 Recording, 2011) 

Després de més d’una dècada experimentant amb l’èpica, l’ambient i el pop expansiu, el francès Anthony Gonzalez ha 
arribat per fi al que ell mateix considera el seu ideal de bellesa. O, el que és el mateix, “Hurry Up, We’re Dreaming”, doble 
àlbum que pren el testimoni al màgic i abstret “Saturdays=Youth” per reforçar aquesta faceta onírica i espacial i lliurar 
troballes com “Midnight City”, eufòric cim de pop sintetitzat i èpic que acaba per donar ales a un disc en què ressonen 
les veus de Peter Gabriel, el shoegaze i el pop simfònic, entre un miler més de coses. Una aposta decidida per l’emoció 
electrònica que no fa més que créixer i créixer sobre l’escenari.

MAIN
“Mort aux Vaches: Exosphere” (Staalplaat, 2003)

Sorgits després de la dissolució de Loop i com a alternativa a The Hair And Skin Trading Company, Main es van estrenar 
a principis dels noranta amb “Hydra” i “Calm”, dos treballs que es van colar per les escletxes de l’ambient per recrear at-
mosferes asfixiants i sons fora d’òrbita. Cada cop més agressius en el seu ímpetu experimental, el duo britànic ha anat 
desposseint gradualment la seva música d’elements identificables fins al punt que Dawson, una de les dues meitats 
del duo, ha acabat abandonant el vaixell deixant a Hampson via lliure per investigar amb els plecs electrònics i els sons 
experimentals. I així ha seguit, pilotant aquest estrany bòlid anomenat Main, fins arribar a “Exosphere”, treball llançat 
dins de les sèries “GLAMOUR Aux Vaches” de Staalplaat.

MARIANNE FAITHFUL 
“Horses And High Heels” (Naive, 2011)   

Als seus 65 anys, Marianne Faithful ha fixat amb formigó la seva imatge d’icona del pop britànic i segueix passejant la 
seva elegància i la seva condició de gran dama del pop. Després de sacsejar el swinging London i posar cap per avall 
la cançó femenina, la britànica gaudeix ara d’una segona i fèrtil joventut que l’ha portat a alternar seus treballs per 
al cinema amb col·laboracions d’impacte com la que el va portar a cantar al costat de Metallica i, més recentment, a 
renéixer en discos com “Before The Poison” i “Kissin Time” en què s’ha deixat acompanyar de compositors de la talla de 
Beck, Nick Cave i Damon Albarn. Els seus últims dos treballs, “Easy Come, Easy Go” i “Horses And High Heels”, reforcen 
la seva condició d’intèrpret tot terreny enfrontant a cançons de Dolly Parton, Randy Newman o The Decemberists, entre 
d’altres.



MATÍAS AGUAYO
“Ay ay ay” (Kompakt, 2010) 

Acabat de sortir d’aquest hit imparable que és l’ “Ice Cream” de Battles, el xilè Matías Aguayo aterra al San Miguel 
Primavera Sound per seguir reivindicant-se com un dels productors estrella de l’electrònica contemporània a més d’un 
músic amb una visió i una personalitat fora del comú. Com a mostra, aquí està el recent “Ay ay ay”, treball amb el qual 
reinterpretava el house i el techno a partir d’influències llatines i ritmes africans. A tot això cal sumar el seu passat 
com a meitat de Closer Musik i les seves col·laboracions amb Michael Mayer i, és clar, Battles, entre d’altres.

MAYHEM
“Ordo Ad Chao” (Season Of Mist, 2007)

La brutalitat més extrema ve del Nord, concretament de la gèlida Noruega. És aquí on es van formar fa més de dues 
dècades els atroços Mayhem, pioners del black metal nòrdic i controvertida formació amb una història tant o més 
salvatge que la seva pròpia música. De fet, el llançament de treballs com “Deathcrush”, “Wolf’s Lair Abyss”, “Chimer” i 
“Ordo Ad Chao” ha arribat gairebé sempre precedit per inquietants notícies sobre la seva violència sobre l’escenari i per 
contínues entrades i sortides de la banda associades en alguns casos per suïcidis i assassinats. La banda pren impuls 
des de Venom i Slayer per acabar aterrant en un escenari desolat en el qual tot són veus d’ultratomba, riffs pesats, 
esglésies en flames i ritmes destinats a foradar uns quants cervells. 

MAZZY STAR
“Common Burn / Lay Myself Down” (Rhymes Of An Hour Records, 2011) 

Torna la veu. Aquesta càlida i suggeridora veu de Hope Sandoval que va adormir el rock durant els noranta amb infinita 
dolçor i va alçar ponts cap al folk i l’slowcore. Bé, en realitat mai va arribar marxar del tot, sinó que es va entretenir 
durant bona part de la dècada passada al costat de The Warm Inventions i col·laborant amb Massive Attack i The Che-
mical Brothers, però ara, gairebé quinze anys després d’“Among My Swan”, Sandoval es retroba amb David Roback. La 
primera notícia va ser l’anunci de l’enregistrament de “Common Burn / Lay Myself Down”, single que avança el que serà 
el seu nou disc, previst per aquest 2012. Una de les millors notícies que podien rebre els amants d’aquest dreampop 
replet de racons que el duo va patentar en treballs indispensables com “So Tonight That I Might See”. 

MELVINS
“Sugar Daddy Live” (Ipecac, 2011)  

Sonarà exagerat, però si Buzz Osborne, Dale Crover i l’avui allunyat de la banda Matt Lukin no haguessin decidit 
transformar en una enorme piconadora sonora la seva passió per Black Sabbath i Black Flag, segurament Nirvana no 
haguessin existit.  Així d’influent i fonamental és la història d’aquesta banda d’Aberdeen que va conrear des de mitjans 
dels vuitanta un so opressivo, asfixiant i capaç de conjugar les aventures experimentals amb un particular sentit de 
l’humor. Tampoc fa tant que els autors de “Bullhead” van commocionar el San Miguel Primavera Sound amb la rein-
terpretació d’un dels seus discos més celebrats, “Houdini”, però no està de més de recordar com se les gasten sobre 
l’escenari aquests veterans que, amb trenta anys de vida a les seves esquenes, segueixen sonant perillosos i amenaça-
dors. 



THE MEN
“Open Your Heart” (Sacred Bones, 2012) 

Formats a Brooklyn el 2008, The Men semblen haver-se proposat portar de nou a la vida aquella urgència sorollosa 
i veloç de l’indie rock dels noranta. Així ho anunciaven a “Immaculada” i “Leave Home”, sorollosos i furibunds primers 
passos que els novaiorquesos han emprat com a trampolí per arribar fins a “Open Your Heart”. És aquí on la banda 
formada per Nick Chiercozzi, Chris Hansell, Mark Gos i Rich Samis escup amb força, ràbia i estil unes cançons rodones 
inflamades per l’esperit de Sonic Youth, Hüsker Dü, The Jesus Lizard i Fugazi. De vegades fins i tot sonen com una ver-
sió hiperveloç i afilada dels Dictators, cosa que converteix el seu directe en un dels punts calents d’aquest San Miguel 
Primavera Sound.

MICHAEL GIRA
“The Milk Of M. Gira” (Young God Records, 2011)  

No necessita presentació però per si de cas aquí està, immortalitzada en la memòria, la devastadora actuació que va 
oferir l’any passat al festival al capdavant de Swans, marmessors del rock més rude i violent i implacable projecte amb 
el que el nord-americà va començar a bufetejar el rock fa més de dues dècades. I així segueix, retorçant el rock, esco-
pint bilis i passejant pel fil del perill ja sigui al costat dels Angels Of Light o en solitari. En realitat, el format és el de 
menys per a un artista que no ha renunciat mai a l’honestedat i les infinites possibilitats expressives del rock deixant 
l’ànima i part del cos en treballs com “Drainland”, “What We Did” o el més recent “Songs For A Dog “. “The Milk Of M. Gira 
“, el seu últim llançament, recull algunes de les seves gravacions casolanes i més personals.

MILAGRES
“Glowing Mouth” (Kill Rock Stars, 2012)  

Novaiorquesos de Brooklyn encara que no per això sumits en la nova febre experimental que regna en el famós dis-
tricte, Milagres parteixen de la cara més accessible i melòdica de Grizzly Bear per endinsar-se en un pop envoltant i 
atmosfèric servit entre sintetitzadors, guitarres i la personalíssima veu del cantant Kylie Wilson. El seu primer treball, 
“Glowing Mouth”, ha rebut el recolzament de la crítica i els ha portat a empadronar-se a aquest nou pop èpic de bella 
factura i drames continguts.

MILK MUSIC
“Beyond Living” (Perennial, 2011)  

Alex Coxen, Joe Rutter, Charles Warring i Dave Harris comparteixen la seva passió pel hardcore, Hüsker Dü i els discos 
de STT, cosa que han canalitzat entre enrampades i espurnes d’electricitat a “Beyond Living”, EP de presentació amb el 
que deixen ben clares les seves intencions: punk a raig, melodies ràpides i una carretera recent asfaltada que els con-
dueix directament als vuitanta per recuperar Dinosaur Jr, Wipers i The Replacements. El seu debut, previst per a aquest 
2012, promet una versió corregida i augmentada de tan crispada i vibrant proposta.



MUDHONEY
“Until…” (Bang, 2011) 

Més de dues dècades després d’arrencar a rodar amb el furiós “Superfuzz Bigmuzz” Mudhoney torna per a donar per 
bo allò que qui va tenir va retenir. Una dita que cobra ple sentit amb una banda que, tot i que mai va obtenir el reco-
neixement comercial del que sí que es van beneficiar alguns dels seus pupils, mai ha baixat els braços ni ha deixat de 
facturar discos intensos i crispats. Només cal veure com se les gasten els de Seattle en aquest directe gravat en El Sol i 
publicat fa un parell d’anys per adonar-se que l’edat els ha portat qualsevol cosa menys acomodament. Ara Mudhoney 
tornen al festival per descobrir un altre tresor amagat: un disc que van gravar a mitjans dels noranta amb Kim Salmon 
(The Scientists) i que ha romàs inèdit fins ara. 

MUJERES
“Soft Gems” (Warner, 2012)  

L’espera ha acabat mereixent la pena i, gairebé quatre anys després de publicar el seu debut, els barcelonins Mujeres 
han tornat a estripar les cartes del punk i el garage dels seixanta amb “Soft Gems”, treball amb el qual fugen de les 
comparacions amb els Black Lips per donar-se un festí de pop cuirassat, humor sense greix i melodies elàstiques que 
s’entretenen desfigurant una mica més a The Velvet Underground. Més ràpid, amb els accents surf encara més marcats 
i amb millors cançons, “Soft Gems” era el disc que necessitava el quartet català per esdevenir una de les bandes més 
destacades del nou revival garatger.

NACHO VEGAS
“La zona sucia” (Marxophone, 2011) 

Heroi gairebé per accident del rock estatal i gran renovador de la cançó d’autor pàtria, Nacho Vegas no fa més que 
créixer disc a disc, trencant a cada pas les barreres que el mantenien com a autor eminentment indie per obrir-li les 
portes de recintes tan il·lustres com el Palau de la Música o presentar-lo col·laborant al costat d’artistes com Enrique 
Bunbury, al costat de qui va gravar “El tiempo de las cerezas”. Abans d’allò, l’asturià ja havia deixat gravat a foc el seu 
talent en discos que, com a “Actos Inexplicables”, “Cajas de Música Difíciles de Parar” o “Desaparezca aquí”, combinaven 
la sàvia relectura dels clàssics amb una lírica dolientemente autobiogràfica . “La zona sucia”, el seu últim treball, i l’EP 
“Cómo hacer crac”, doblen qualsevol aposta anterior i presenten l’ex Manta Ray en el seu millor moment de forma.

NAPALM DEATH 
“Utilitarian” (Century Media, 2012) 

Tres dècades després de la seva formació a la grisa i industrial Birmingham, Napalm Death segueixen sent el més 
semblant a una piconadora desbocada capaç de fer xixines el metall amb tan sols pestanyejar. I és que la banda bri-
tànica, quelcom així com un organisme viu per el qual han passat multitud de músics i del que han sortit bandes com 
Godflesh, Cathedral o Carcass, és la viva imatge del compromís i la contundència més radical. Pares del grindocre i 
ardents activistes de l’underground amb un peu en el death metal i un altre en el hardcore, no sorprén que els autors de 
“Scum” i “Diatribes” s’hagin acabat convertint en una de les bandes més brutals del planeta. Qui necessiti més proves, 
faria bé a contemplar el seu directe des d’una distància prudencial. 



NEON INDIAN
“Era Extraña” (Trangressive Records, 2011) 

Amb ta sols 20 anys, el texà Alan Palomo ja va entrar per la porta gran en aquesta nova psicodèlia electrònica i coloris-
ta que alguns han batejat com a chillwave amb un disc, “Psychic Chasms”, que va deixar amb les mandíbules desen-
caixades als cercadors de noves aventures sonores. Dos anys després d’allò, Palomo i la seva troupe d’obrers especia-
litzats tornen a la càrrega amb “Era Extraña”, nova incursió en l’electrònica de fantasia i màgia sintetitzada que, a més 
de regalar meravelles com “Polish Girl”, se serveix del synht-pop per buscar noves connexions amb el rock, el glam o 
l’italodisco. 

NICK GARRIE PLAYS THE NIGHTMARE OF J.B. STANISLAS
“The Nightmare Of J. B. Stanislas” (Acid Ray, 1969) 

Hi ha discos maleïts venerats per un culte més o menys oficial -vegeu l’ “Smile” dels Beach Boys- i altres que han sumat 
dècades mantenint intacte el seu aura de misteri i el seu lúgubre encant. És el cas, faltaria més, de “The Nightmare 
Of J.B. Stanislas “, llegendari àlbum publicat pel britànic Nick Garrie el 1969 i estrany espècimen de pop barroc que es 
bressola entre el folk britànic reinterpretat per una orquestra de 56 músics i el pop campestre dels Kinks. Ara, més de 
quatre dècades després de la seva edició, Garrie recupera el tan perseguit i preuat àlbum per subratllar la seva impor-
tància cabdal en la història de la música britànica.

NUMBERS SHOWCASE: JACKMASTER, ONEMAN, DEADBOY, SPENCER, REDINHO

El jove segell britànic Numbers desembarca al San Miguel Primavera Sound disposat a seguir perpetuant el saber 
fer que l’ha portat a colonitzar les llistes britàniques amb algunes de les més efectives detonacions de l’electrònica 
urbana. Així, el segell escocès es presenta en societat de la mà d’algunes de les seves millors troballes en format DJ. 
A saber: Jackmaster, co-fundador de Numbers i probablement el millor DJ del moment; Deadboy i la seva irresistible 
barreja de R&B, techno, dubstep i grime; Oneman i la seva volta de rosca al dub; i Spencer i la seva doble condició de 
fundador del segell i talent precoç. I per rematar la jugada, res millor que un directe de Redinho, malabarista de la talk-
box i encarregat d’injectar una bona dosi d’humanitat a l’electrofunk

OBITS
 “Moody Standard And Poor” (Sub Pop, 2011) 

Un cable d’alta tensió connecta “I Blame You” i “Moody Standard And Poor”, els dos àlbums que els nord-americans 
Obits han posat en circulació per avivar la flama del rock alternatiu i oferir una nova perspectiva d’aquests paisatges 
desolats i plens de runa que deixaven al seu pas els Stooges. Instal·lats a Sub Pop, on han publicat el seu flamant i ner-
viós segon àlbum, els de Brooklyn destapen aquí tota l’electricitat i saviesa que han anat acumulant després de formar 
part de bandes com Drive Like Jehu, Hot Snakes i Edsel. I si ens fiem del que se sent a “Moody Standard And Poor”, els 
seus directes han d’assolir per força devastadores cotes sísmiques.



OFF!
“First Four EPs” (Vice, 2011)

Si és veritat que on n’hi ha hagut sempre en queda, Keith Morris pot presumir de ser un dels marmessors de l’essència 
del hardcore californià dels vuitanta. Primer vocalista de Black Flag i fundador de Circle Jerks, Morris recupera tota la 
cruesa i l’energia desbocada dels primers Black Flag amb OFF!, projecte en el qual l’acompanyen Dimitri Coats (Burning 
Brides), Steve McDonald (Red Kross) i Mario Rubalcaba (Rocket From The Crypt) i que en pocs mesos ja ha aconseguit 
fer un enrenou més que considerable gràcies a singles com l’implacable i electritzat “Compared to What” i cançons com 
les de “First Four EPs”, accelerada compilació on OFF! es treuen de sobre 16 cançons en amb prou feines 17 minuts i 
tornen el hardcore al seu estat més inflamable i perillós.

THE OLIVIA TREMOR CONTROL
“The Game You Play Is In Your Head, parts 1, 2 & 3” (Cloud Recordings, 2011) 

La banda de Will Hart i Bill Doss, un dels dels principals artífexs d’aquella invasió de dolça psicodèlia alucinògena que 
va començar a brollar a principis dels noranta, va tornar a la vida el 2005, però ha estat ara quan s’han animat a donar 
sortida a les noves cançons en les quals portaven treballant des de 2008. La primera d’elles, aquest monumental sin-
gle anomenat “The Game You Play Is In Your Head, parts 1, 2 & 3”, no és més que l’avançament d’un retorn en tota regla 
fixat per aquest 2012; una tornada que, després d’una dècada en guaret, donarà continuïtat a treballs com “Music from 
the Unrealized Film Script, Dusk at Cubist Castle” i “Black Foliage: Animation Music Volume One”. 

ORTHODOX
“Baal” (Alone Records, 2011)

Només cal veure com surten a l’escenari, enfundats en les seves caputxes, el seus vestits de monjo i amb el ganivet 
entre les dents, per comprovar que els sevillans Orthodox van de debò. Hereus d’una saga metàl·lica que arrencaria en 
Black Sabbath i arribaria fins, per dir un nom, als Melvins, els tres andalusos van més enllà en la seva aposta pel metal 
citant per igual a Venom, Bathory, Charls Mingus i Ligeti i conjugant en les seves composicions el jazz i la música expe-
rimental amb el rock cuirassat i hipnòtic. Amb quatre àlbums publicats en els últims sis anys i una infinitat de compa-
racions amb bandes com Sleep o Earth, Orthodox presentaran en directe “Baal”, el seu últim treball.

OTHER LIVES
“Tamer Animals” (TDB Records, 2011) 

El nou pop serà retorçat o no serà, i Other Lives, amb aquest gust pel folk nebulós i el pop enrarit entre orquestra-
cions i instrumentacions barroques compleixen al peu de la lletra la màxima de la nova dècada. Perquè com Grizzly 
Bear, els d’Oklahoma busquen camins alternatius i sense asfaltar per acabar arribant a unes cançons en les quals 
l’embruixament de Fleet Foxes es troba amb el folk de càmera i les al·lucinacions psicodèliques de Mercury Rev. Així 
era en el seu debut homònim publicat el 2009 i així és ara que “Tamer Animals” els ha col·locat al capdavant d’una nova 
americana en la qual la tradició no és incompatible amb l’avantguarda. 



PEGASVS
“Pegasvs” (Canadá, 2012) 

Després de formar part de bandes com Telemáthicos o Sibyl Vane, Sergio Pérez García i Luciana Della Villa han decidit 
aparcar les guitarres per espolsar vells sintetitzadors i formar Pegasvs, projecte de dormitori amb el qual reescriuen 
les línies mestres del krautrock mentre anuncien una tempesta de pop retrofuturista ple d’encant i malenconia. Amb el 
seu debut homònim i la seva passió per aquest so sintetitzat retorçat i crepitant, aquesta parella de músics instal·lada 
a Barcelona s’ha convertit en un dels noms propis de la temporada i en una de les bandes a seguir de prop.

PETER WOLF CRIER
“Garden Of Gems” (Jagjaguwar, 2011) 

Darrere del nom de Peter Wolf Crier s’amaga Peter Pisano, atípic cantautor nord-americà que ha trobat en l’aliança 
amb el bateria Brian Moen la millor manera de donar curs a una visió abrupta i tallant del pop -abans, en el primerenc 
“Inter-be”, va ser el folk- i seguir a batzegades les esteles de, segons el cas, David Bowie o Death Cab For Cutie. Intens, 
dinàmic i amb una enginyosa concepció dels ritmes i els arranjaments sonors, Peter Wold Crier es va donar a conèixer 
amb “Inter-Be” i “Garden Of Gems”, amb aquestes produccions tan cuidades i uns teclats que l’envolten tot, s’ha conver-
tit en la seva suggerent confirmació.

PICORE
“Imagínate que acierto” (Magofermin, 2011) 

Veterans del rock subterrani aragonès formats a partir de les ruïnes de Superyó, els saragossans Picore no donen 
puntada sense fil i, disposats a ressuscitar la memòria de The Jesus Lizard per la via del guitarra inclement, s’han 
proposat concentrar tota la foscor i electricitat de la capital aragonesa en un treball, “Imagínate que acierto”, amb el 
que manegen soroll, dissonància i experimentació sense caure en l’avorriment ni en l’exhibició enciclopèdica. Sonen 
avantguardistes, sí, però també sonen perillosos.

PIONAL (LIVE)
“Last House Of The Left” Ep (Permanent Vacation, 2011) 

Si John Talabot capitalitza bona part del talent electrònic a Barcelona, el madrileny Miguel Barros fa el mateix des de la 
capital de l’Estat sota el nom de Pional. Arribat al techno de la mà del projecte Alt Fenster, com Pional s’ha entretingut 
a investigar els túnels subterranis que connecten house, pop i música còsmica. D’aquí va sorgir el seu debut, “A Moot 
Point”, i d’aquí han nascut també bona part dels seus remescles per Space Ranger, Stainboy, Cora Novoa i Daniel Solar, 
a més dels seus col·laboracions al costat de John Talabot.

THE POP GROUP
“We Are All Prostitutes” (Radar Records, 1998) 

Més de tres dècades després del seu naixement, The Pop Group segueixen donant guerra i passejant pels escenaris 
proclamant que van ser ells, autors de l’indispensable “I”, els primers a començar a estirar el fil del post-punk i tras-
tocar en final dels 70 fonent punk, funk, dub i lletres contundentment polititzades. Abrasius, primitius i guiats per 



l’esperit combatiu de Mark Stewart, els de Bristol van baixar la persiana després del seu segon treball, “For How Much 
Longer Do We Tolerate Mass Murder?” Però, després de tornar a la vida el 2010, tornen ara per escopir al món a la cara 
cançons com “We Are All prostitutes” i “We Are Time”. El propi Stewart va anunciar fa un parell d’anys que la banda es 
trobava gravant un nou treball, titulat provisionalment “The Alternate”.

PURITY RING
“Unrighted” (Transparent Records, 2011) 

Després de publicar un 7” a Transparent Records, Megan James i Corin Roddick han plantat bandera al pop sintètic de 
nova generació conjugant elements del hip hop, el witch house i l’electrònica més vistosa. Sense necessitat de fondre 
completament a negre, Purity Ring proposa melodies etèries i de veus punxants que en breu podran gaudir-se en el seu 
debut de llarg, un treball que veurà la llum a finals del proper mes de juliol via 4AD.

THE RAPTURE
“In The Grace Of Your Love” (DFA, 2011) 

Es van donar a conèixer a principis de la dècada passada amb el seu arrabassat i irresistible còctel de rock, funk i 
electrònica, però ha plogut molt des que els novaiorquesos agitaven la pista de ball al fogós ritme de “House Of Jealous 
Lovers” i “Out Of The Races And Onto The Tracks “. Així, a la marxa de Mattie Safer i el viratge sintètic de treballs com 
“Pieces Of The People We Love” cal sumar ara aquesta mena de renaixement en clau soul, pop i, és clar, funk, que 
ha suposat “In The Grace Of Your Love “, grandiós treball amb el sacsegen els setanta i els vuitanta per signar peces 
d’impacte immediat com “Miss You” o la sensacional “How Deep Is Your Love?”

REAL ESTATE
“Days” (Domino, 2011) 

La càlida senzillesa del pop més emocionant era això: quatre armats amb guitarres, tones de melodies clàssiques 
arxivades al disc dur i un disc, el captivador “Days”, que és un autèntic regal per a qualsevol amant de les cançons en-
coixinades i les harmonies vocals amb cert pòsit melancòlic. Formats a Nova Jersey a finals de la dècada passada, els 
autors d’”It’s Real” conjuguen com ningú els clarobscurs de platja dels Beach Boys i un imaginatiu maneig del pop que 
recorda als primers The Shins. No sorprèn que el seu segon disc es colés sense massa problemes entre el millor de la 
temporada passada: cançons com “Wonder Years” o “Easy” no mereixen altra sort que la que encapçala podis i llistes.

REBOLLEDO
“Super Vato” (Cómeme, 2011) 

Nascut a Xalapa i adobat com a DJ resident del club La Santanera a Playa del Carmen, el mexicà Mauricio Rebolledo va 
començar a produir música per aconseguir omplir el buit amb què es topava quan intentava traslladar a la pista de ball 
la reacció que volia comunicar des de la cabina. D’aquí va néixer “Playa Frenesí”, cançó de debut en la qual conjugava 
ritmes crus i directes amb un afilat sentit de l’humor. Col·laborador de Superpitcher en el duo Pachanga Boys, Rebo-
lledo ha remesclat a Javiera Mena i Pional i ha treballat al costat de Matías Aguayo per acabar arribant a “Super Vato”, 
debut d’electrònica intensa i guerrera.



REFREE
“Matilda” (Marxophone, 2012)  

A força de llevar capes i més capes i espolsar totes les pors de sobre, Raül Fernández ha acabat per convertir Refree en 
un dels projectes més personals de la música estatal. Foguejat en bandes com Corn Flakes i Élena i destacat productor 
i col·laborador d’artistes com Roger Mas, Nacho Umbert, Las Migas o Josh Rouse, el barceloní ha signat mitja dotze-
na de treballs en els que reinventa la cançó d’autor, desplega ponts amb el jazz i el pop i alterna folk melancòlic amb 
pop lluminós. El seu últim treball, “Matilda”, gravat en castellà i català, culmina el trànsit a la maduresa d’aquest nou 
trobador contemporani.

REFUSED
“The Shape Of Punk To Come” (Burning Heart, 1998)  

Refused, llegenda del hardcore suec i influent piconadora capaç de transformar el seu descontentament en un grapat 
de discos majúsculs, de nou entre els vius per oferir un sèrie d’actuacions amb parada al San Miguel Primavera Sound. 
Abanderats de gairebé tot el punk i hardcore suec que començaria a brollar a Suècia en els noranta, Dennis Lyxzén, Jon 
Brännström, Kristofer Steen, Magnus Höggren i David Sandström van canalitzar tota la seva ràbia i el seu ideari polític 
en treballs de hardcore furibund i inflamat com “This Just Might Be... The Thruth” o “The Shape Of Punk To Come “. 
Aquest últim, publicat el 1998, va acabar per ser el testament d’una banda que reapareix ara per agitar amb més força 
que mai la seva revolució anticapitalista.

THE RIGHT ONS
“Get Out” (Lovemonk, 2011)

Amb una energia que desborda el format disc per materialitzar-se amb tota la seva intensitat a dalt d’un escenari, els 
gallecs The Right Ons han aconseguit situar-se al capdavant d’una nova generació de bandes pàtries que furguen en 
el més cru i immediat del rock per donar forma a un discurs cuirassat i atòmic. Així, amb T-Rex, The Cult, Steppenwolf 
o Blue Oyster Cult en el retrovisor, els d’A Corunya han gravat a foc les seves credencials en tres discos que, a més de 
convertir-los en una de les bandes més immediates i directes del rock and roll estatal, els han obert les portes de Japó 
i Estats Units. “Get Out”, la seva última gravació, és la prova quasi definitiva del poder d’aquesta banda de riffs pedrego-
sos i ritmes tremendament contagiosos.

RUFUS WAINWRIGHT AND HIS BAND
“Out Of The Game” (Decca, 2012) 

El Rufus Wainwright que coneixíem, aquest artista de l’excés enamorat del pop barroc i dels arranjaments sumptuosos, 
va fer un petit fos a negre amb “All Days Are Nights: Songs For Lulu”, solemne i afligit treball que va publicar després 
de la mort de la seva mare, però el període de recolliment sembla haver arribat al final i aquí està de nou l’autor de 
“Poses”, disposat a coronar de nou com a prima donna del pop contemporani. I per aconseguir-ho, Wainwright s’ha aliat 
ni més ni menys que amb el productor Mark Ronson, al costat de qui ha gravat un “Out Of The Game” en què recupera 
l’essència de treballs majúsculs com “Want Two” o “Release The Stars” apropant-se una mica més al pop contemporani. 
Un nou pas endavant d’aquest artista d’ambició inesgotable que tant es posa en la pell de Judy Garland com que signa 
una òpera.



RUSTIE
“Glass Swords” (Warp, 2011) 

De Russell Whyte n’hi hauria prou amb dir que és el responsable de “Glass Swords”, un dels treballs que més i millor 
han fet per l’electrònica en els últims temps, encara que qui necessiti més pistes pot recórrer al seu flamant fitxatge 
per Warp el 2010, a aquella barreja d’electro, dubstep, grime i techno o a aquella facilitat amb què es riu de les eti-
quetes assegurant que el que ell fa no és altra cosa que “aquacrunk”. Deu ser per això que aquest jove productor i DJ 
escocès que es va donar a conèixer com a membre del segell Wireblock s’ha convertit en pocs anys en un dels noms 
més prestigiosos i fiables de l’escena dubstep.

SANDRO PERRI
“Impossible Spaces” (Constellation, 2011)

El canadenc Sandro Perri ha passat bona part dels últims deu anys temptejant els límits del pop, tendint ponts entre el 
noise, l’electrònica, la música disco i el purament experimental i operant sota l’àlies de Polmo Polpo, però és ara quan 
el seu nom ha començat a cobrar rellevància gràcies a treballs com “Impossible Spaces”, un treball que centrifuga 
estils i influències per oferir una personalíssima visió del pop d’autor contemporani en el qual The Sea And The Cake 
comparteixen protagonisme amb Jim O’Rourke i la veu melosa i dolça de Perri encaixa perfectament en unes cançons 
delicades i infinitament curatives. Un talent poc comú que arriba al San Miguel Primavera Sound per demostrar perquè 
el seu últim àlbum és una de les joies ocultes de la passada temporada.

SBTRKT
“SBTRKT” (Young Turks-XL, 2011)  

El misteri va durar poc i, malgrat els seus esforços per perpetuar l’enigma apareixent  en les fotos promocionals o en la 
cabina amb una màscara decorada amb ornaments africans, al final es va acabar descobrint que darrere de SBTRKT 
s’amagava Aaron Jerome, productor britànic adobat en el broken beat i que s’ha erigit ara en nou gurú dels voltants del 
dubstep amb un disc homònim que, tot elegància, centrifuga house, pop i garage per convertir-se en una de les brúixo-
les més fiables de la nova electrònica. 

SCUBA
“Personality” (Hotflush, 2012)

Productor i DJ britànic establert a Berlín, Paul Rose va debutar com Scuba el 2006 amb el single “Harpoon / Dream”, 
però ha estat aquest any, amb l’aclamat “Personallity”, quan la seva cotització ha començat a créixer com l’escuma i el 
seu nom és presència quasi obligada quan es tracta de calibrar l’estat d’aquella altra vida més enllà del dubstep. Per-
què encara que el fundador del segell Hotflush utilitzés el dubstep com a plataforma de llançament, les seves produc-
cions s’han enriquit a força d’afegir elements del house, el revival rave i els sons progressius.



SENIOR I EL COR BRUTAL
“Gran” (La Casa Calba, 2011) 

Miquel àngel Landet segueix defensant a capa i espasa la seva insubornable personalitat i, després de presentar-se 
al costat de Senior i El Cor Brutal amb el desbordant “L’experiència gratificant”, torna a confirmar que no hi ha etiqueta 
que sigui capaç de contenir-lo amb el magnífic “Gran”. Ell mateix es va inventar el concepte de “valenciana” per asse-
gurar que el seu és americana made   in València, encara que ni tan sols això acaba de fer justícia a una proposta en la 
qual el folk treu espurnes, la cançó d’autor es transforma en quelcom magnètic i brillant i l’herència americana sona 
sàviament interioritzada i filtrada en un colorit treball que sona a budells i a tornades eufòriques.

SHARON VAN ETTEN
“Tramp” (Jagjaguwar, 2012) 

Va sortir de Brooklyn amb la seva guitarra i un primer disc, “Because I Was In Love”, que amb prou feines arribava a 
anticipar el que vindria després. I el que va venir, tan a prop de les harmonies de Karen Dalton com de les ferides de Cat 
Power, va ser un “Epic” que es va obrir pas a cops de colze per arribar al cim del folk femení i clamar per la tornada a la 
vida del folk-pop urbà i fosc. No contenta amb això, la novaiorquesa ha doblat l’aposta amb “Tramp”, confessional i ca-
tàrtica enfiladissa de folk d’alcova en què l’acompanyen Matt Barrick (The Walkmen), Julianna Barwick i Zach Condon, 
entre d’altres.

SHELLAC 
“Excellent Italian Greyhound” (Touch & Go, 2007)  

A hores d’ara, el San Miguel Primavera Sound no seria el mateix sense Shellac, quelcom així com el pulmó d’acer del 
festival. I és que els d’Steve Albini, infatigables artificiers del rock més sec, directe i contundent, s’han convertit en un 
dels noms més habituals i també esperats del festival. Una de les raons, la principal, és que els de Chicago seguei-
xen sent una de les bandes més poderoses i demolidores que es poden veure sobre un escenari, esprement al màxim 
l’equació guitarra-baix-bateria i reduint el rock al bàsic: nervi, fúria i tensió hardcore. Poc importa que portin des de 
2007 sense passar per l’estudi: l’escenari ja s’encarrega de parlar més alt i més clar que qualsevol àlbum que puguin 
registrar. 

SISKIYOU
“Keep Away The Death” (Constellation, 2011)

L’encant acústic i lleugerament assilvestrat de Grate Lake Swimmers s’enrareix i es torna espectral en mans de Colin 
Huerbert, ex membre de la banda canadenca que, aliat amb Erik Arnesen, ha ideat Siskiyou com a vehicle per donar 
curs a la seva visió del folk, una mica més espartana i adolorida que la de la seva ex banda tot i que igual de bonica. El 
seu debut homònim, gravat en lavabos, habitacions d’hotel i terrats, ja ofegava la tristor del pop-folk entre plecs d’una 
producció assolellada i melanconiosa, i aquesta melanconia és precisament la que sembla capitalitzar “Keep Away The 
Dead”, boirosa continuació amb la qual els de Vancouver s’apropen a Little Wings i Ben Weaver.



SLEEP
“Back To The Square One Again” (Boss Tuneage, 2010)

Si l’any passat Om va sacsejar l’escenari ATP, la saga d’stoner rock liderada per Al Cisneros, torna als seus orígens 
per refer Sleep i estirar del fil del metal que van començar a despatxar a principis dels noranta. Per més que els de 
San José van néixer com una banda de punk anomenada Asbestosdeath, no van trigar a començar a remenar a Black 
Sabbath amb altres pesos pesats del rock metàl·lic per donar forma a discs com “Sleepy Holy Mountain” i “Jerusalem”, 
treballs ambiciosos que els van portar a enfrentar-se amb la seva discogràfica i els van fer deixar-ho córrer per dedi-
car-se a nous projectes. Així doncs, després d’anys dedicats a projectes com Om i High On Fire, Sleep van reaparèixer el 
2009 per participar en l’All Tomorrow’s Parties i ara tornen per desplegar de nou la seva abrasiva intensitat.

SLEEPY SUN
“Spine Hits” (ATP, 2012) 

El més fàcil seria penjar-los una etiqueta, la d’stoner-rock, per exemple, i deixar-los aparcats mentre trituren el rock i el 
pop, però el que passa amb els californians Sleepy Sun és molt més complex i entretingut que això. Perquè gasten riffs 
durs i pedregosos, sí, però tampoc no li fan fàstics al soul espacial ni al pop més lluminós. I tot dins d’unes cançons 
que, com les de “Fever” i “Embrace”, són exemples perfectes d’imprevisibles mutacions del rock desbocat i ancestral. El 
seu últim treball, “Spine Hits”, els manté en aquest camí de recerca permanent i confirma la seva vocació de sonar com 
cent grups tancats en un de sol.

SLEIGH BELLS
“Reign Of Terror” (Mom + Pop, 2012) 

Derek Miller i Alexis Krauss, estranya parella arribada a Sleig Bells després de passar el primer per la banda de har-
dcore Poison The Well i la segona per Rubyblue, van demostrar que a Brooklyn gairebé qualsevol cosa és possible i es 
van colar en el segell de M.I.A., N.E.E.T, gràcies a la seva impossible barreja de pop electrònic, terrorisme industrial, rap 
i una guitarres pesades i distorsionades que recorden a Atari Teenage Riot creuats amb M.I.A. No estranya que, amb 
aquests ingredients, el seu primer treball causés sensació, una cosa que s’ha repetit amb “Reign Of Terror”, nova mos-
tra de pop viciat i malalt amb el qual els nord-americans porten una mica més lluny la seva imprevisible còctel sonor.

SPIRITUALIZED
“Sweet Heart Sweet Light” (Double Six Recordings, 2012)

Quatre anys després d’obrir-se en canal amb “Songs In A&E” i de traçar una nova paràbola entre el rock galàctic i el 
gospel més ardent, Jason Pierce reactiva la càpsula espacial de Spiritualized per publicar “Sweet Heart Sweet Light”, 
un treball que, segons el propi Pierce, pretén abastar “tot l’amor pel rock’n’roll”. Així, el britànic segueix tirant d’aquest 
fil que el va portar de l’èxtasi de Spacemen 3 a aquest grandíssim trencaclosques de soul, rock psicodèlic, pop barroc 
i garage que ha vingut configurant a través de discos com “Ladies And Gentlemen… We Are Floating On Space”, “Let It 
Come Down” i “Amazing Grace” amb un nou disc que, assegura, té de tot, des de Brötzmann i Berry fins a Dennis i Brian 
Wilson.



SR. CHINARRO
“¡Menos samba!” (Mushroom Pillow, 2012) 

No fa ni un any que va publicar “Presidente”, una dels seus cims com a compositor, i Antonio Luque ja camina immers 
en un nou període de febril creativitat, mentre maneja totes les cartes de la baralla que amaga sota el nom de Sr. Chi-
narro en el desbordant “Menos Samba!” i presentant-se com a novel·lista amb “Exitus”, el seu debut a la narrativa. Dues 
proves més del talent inconformista i inesgotable  d’aquest músic sevillà que, després de convertir-se en peça cabdal 
per al pop estatal, no fa més que obrir nous punts de fuga reforçant el seu perfil més lluminós i alhora s’enroca en un 
discurs cada cop més polititzat. I tot després d’haver signat treballs indispensables per entendre el curs de la música 
espanyola com “El fuego amigo” o “La primera ópera envasada al vacío”.

TALL FIRS
“Out Of It And Into It” (ATP, 2012)  

Encara que van començar a tocar junts a principis dels noranta, Dave Miles i Aaron Mullen no van activar de forma 
més o menys oficial el seu projecte Tall Firs fins que es van retrobar a Nova York a principis de la dècada passada i van 
començar a barrejar el que havien après de Sonic Youth (Muller va treballar com a tècnic de guitarres dels novaiorque-
sos) amb una mena de folk urbà i underground. Després de tocar al costat de Shellac o Celebration i publicar un parell 
de treballs en Ecstatic Peace, el segell de Thurston Moore, el duo acaba de publicar “Out Of It And Into It”, el seu primer 
disc per ATP i un nou espècimen de folk boirós , senzill i amb el batec de les grans ciutats.

THEE OH SEES
“Castlemania” (In The Red Records, 2011) 

Hiperactius com n’hi ha pocs, els nord-americans Thee Oh Sees porten un lustre circulant al galop pels camins més 
energètics i lluminosos del garage-pop i donant forma a les vitalistes al·lucinacions sonores de John Dwyer. La banda, 
que es va convertir en una de les sorpreses més bullicioses del San Miguel Primavera Sound 2010, torna per seguir 
estirant el fil d’aquest nou garage nord-americà en què comparteix protagonisme amb Sic Alps, Sonny & The Sunsets i 
Ty Segall, entre d’altres, i donar-li un nou impuls a “Castlemania”, impecable treball de pop sorollós i veloç el ressò del 
qual envolta també “Carrion Crawler/The Dreamer”, disc on sonen més afilats i perillosos si cap. Com The Creation fent 
versions dels Cramps. O viceversa.

TRASH TALK
“Eyes & Nines” (Trash Talk Collective, 2010) 

Anomenar-ho hardcore, per més que hagin gravat amb Steve Albini i el seu debut comptés amb la col.laboració de 
Keith Morris (Black Flag) seria quedar-se curt. Només cal acostar l’orella als xiscles esparracats d’aquest quartet de 
Sacramento per entendre el motiu: ritmes cuirassats i abrasius, riffs volcànics amb vocació de foradar timpans i, en 
fi, punk underground i violent que salta entre el hardcore més visceral i uns acabats afilats i metàl·lics. Així ha estat 
des que es van estrenar el 2005 amb un EP homònim i, després de passar per segells com True Panther i crear la seva 
pròpia discogràfica, “Eyes & Nines”, el seu últim treball, confirma que els californians no tenen cap intenció de donar 
treva al seu so demolidor.



UNICORNIBOT
“Dalle!” (Matapadre, 2012) 

Venen de la fèrtil Galícia, encara que després de veure la seva passió per cobrir cares i caps amb paper de plata i des-
cobrir com manipulen i recargolen el rock bé podrien venir de Saturn o, ben pensat, d’algun lloc on el math-rock ha evo-
lucionat fins a esdevenir himne nacional i banda sonora oficial. Així de desimbolts i hàbils es mostren aquests cosins 
pontevedresos dels barcelonins Za! a l’hora de trenar guitarres, desfigurar la ciència del ritme amb impulsos selvàtics i 
signar un treball tan rodó com “Dalle!”, el seu segon treball després del debut “Hare Krishna”.

VERONICA FALLS 
“Veronica Falls” (Slumberland, 2011) 

Diu la llegenda que es van conèixer en un concert de Comet Gain i, des d’aleshores, els londinencs Veronica Falls no 
han fet altra cosa que córrer al darrere del pop amb la llengua fora i absorbint al seu pas la pol·lució ambiental del 
garage i el surf-pop. El seu primer single, “Found Love In A Graveyard”, ja avançava les virtuts d’una banda amb un 
arc narratiu capaç de connectar els cinquanta amb els vuitanta, i això és precisament el que confirma el seu debut 
homònim, un treball que recopila alguns dels singles que la banda ha estat llançant en els últims dos anys i en el qual 
les melodies reboten entre cops de guitarra atrotinats, delicioses veus garroneres, protohimnes new wave i versions de 
Rocky Erickson. 

THE WALKMEN
“Heaven” (Bella Union, 2012)

A l’espera que vegi la llum “Heaven”, el seu esperat nou treball del que la pròpia banda assegura que es tracta d’una de-
claració “més gran i generosa”, The Walkmen segueixen cotitzant a l’alça en el rock contemporani, manejant l’èpica amb 
subtilesa, expandint un so amb vocació de grandesa i inflamant les seves cançons entre la foscor del rock dels vuitanta 
i el vigor de l’indie dels noranta. De fet, el seu retorn no podria arribar en millor moment, amb dos treballs com “You & 
Me” i “Lisbon” demostrant que els novaiorquesos estan en ratxa. Una ratxa que esperen perpetuar a “Heaven”, àlbum 
produït per Phil Ek i amb col · laboracions de Robin Pecknold (Fleex Foxes).

THE WAR ON DRUGS
“Slave Ambient” (Secretly Canadian, 2011) 

Amb prou feines han passat quatre anys des que The War On Drugs es van presentar amb “Wagonwheel Blues”, però 
aquest període ha estat més que suficient perquè el temps li hagi donat la volta a la banda com un mitjó. La marxa 
de Kurt Vile, centrat en la seva carrera en solitari, hi té sens dubte molt a veure, encara que ara que Adam Grandu-
ciel maneja les regnes, els de Philadelphia li han donat un tomb al seu so i, més enllà d’aquell xoc entre Sonic Youth i 
Bob Dylan que proposaven en el seu debut, estudien ara passatges atmosfèrics i espacials amb referències a Bruce 
Springsteen i Spiritualized. Tot això i unes quantes coses més a “Slave Ambient”, el seu segon treball.



WASHED OUT

L’últim crit pel que fa al chillwave i la puntada gairebé definitiva al gènere ha arribat de la mà de Washed Out, projecte 
amb el qual el jove nord-americà Ernest Greene ha fet la resta per refer el pop en un núvol de felicitat, interconnectant-
lo amb el house i el techno i alimentant-lo a força de melodies escapistes i galàctiques. I tot gràcies a “Within And 
Without”, àlbum de debut que no ha tingut problemes per colar-se en les llistes del millor de l’any gràcies a la seva 
habilitat per modelar l’eufòria i el romanticisme i fabricar-los un vistós i colorit vestit a mesura. 

WAVVES
“The King Of The Beach” (Fat Possum, 2010)  

Gairebé cinc anys després que “So Bored” es convertís en un dels antihimnes més sorollosos i incansables de la 
temporada, Nathan Williams segueix investigant les possibilitats del noise i el lo-fi al capdavant d’un projecte que, 
després de passar pel San Miguel Primavera Sound amb una de les actuacions més caòtiques i esperpèntiques que 
es recorden, torna ara amb el flamant “King Of The Beach”. Gravat al costat de la banda del desaparescut Jay Reatard, 
l’últim treball de Williams ve a posar una mica d’ordre en el soroll desbocat de “Wavves” i apunta directament al punk i 
el hardcore dels vuitanta a partir d’aquest far gegantí que és Hüsker Dü.

THE WEDDING PRESENT PLAYS “SEAMONSTERS”
“Seamonsters” (Manifesto Records, 1991) 

De rabiosa actualitat gràcies a l’edició de “Valentina”, treball en què David Gedge i els seus segueixen sacsejant el rock 
britànic i estripant una mica més aquest nexe que els manté units a The Smiths i The Go Betweens, els britànics fan 
una pausa en el camí per recuperar una de les peces clau de la seva discografia i el disc que, a principis dels noranta, 
va aconseguir nivells d’agressivitat i tensió gairebé irrepetibles. Produït per Steve Albini i publicat el 1991, “Seamon-
ters” segueix sent una de les carcasses més robustes amb què el pop pot vestir per sonar robust i intens sense perdre 
profunditat o emoció. La seva posada en escena, molt més que una maniobra de nostàlgia, permetrà als autors de 
“George Best” retrobar-se amb una de les millors versions d’ells mateixos.

THE WEEKND
“Echoes Of Silence” (Autoeditado, 2011) 

Una sola mixtape, cinquanta minuts de música que li van calar foc a Internet, és tot el que ha necessitat el canadenc 
Abel Tesfaye per donar-li una sonada rebolcada al R&B i situar el seu nom al capdavant d’un gènere poc a donat a les 
alegries recents. I aquell primer treball, un frenètic i desacomplexat tractat sobre sexe, drogues i matinades en blanc 
a qui li han plogut comparacions amb The xx i James Blake, és el responsable directe de la conversió del canadenc en 
un nou Messies de la música negra. Una cosa que no fa més que confirmar “Thursday” i “Echoes Of Silence”, referències 
que han acabat per fer pujar Tesfaye a la condició de fenomen de la temporada.



WHITE DENIM 
“D” (Downtown Records, 2011) 

Veterans de l’escena d’Austin, Josh Block, Steve Terebecki i James Petralli semblen haver-se llançat de cap a una cas-
sola plena d’àcid per donar forma a “D”, un imparable i al·lucinogen viatge a través de la psicodèlia, el blues esbojarrat i 
el rock progressiu menys exhibicionista. En realitat no és res que els texans no haguessin ofert ja en treballs com “Last 
Days Of Summer” i “Fits”, encara que en aquest cas semblen haver-se emprat a fons en el noble art de retorçar unes 
cançons que, dansaires i acolorides, surten propulsades entre indescriptibles queixalades al jazz, a la música tropical 
i, en fi, a qualsevol estil que se’ls posi a mà i que ells esmicolen fins a convertir en unes energètiques farinetes indie. 

WILCO
“The Whole Love” (dBpm, 2011)

Just quan més d’un començava a parlar d’una baixada creativa després de dos treballs, “Sky Blue Sky” i “Wilco (The 
Album)” en què els de Chicago apostaven per reforçar el seu perfil més clàssic, els de Jeff Tweedy han tornat a marave-
llar amb “The Whole Love”, un àlbum que conjuga a la perfecció inquietud experimental i cançons radiants. Així, de nou 
dalt del cim i amb un directe que no deixa de sorprendre i guanyar alçada, els autors d’”A Ghost Is Born” tornen al San 
Miguel Primavera Sound per celebrar aquesta segona joventut en la qual també s’han animat a crear una discogràfica 
pròpia, dBpm, i presentar sobre les taules el seu vuitè treball, potser el que millor resumeix la seva ambició a l’hora de 
refer el rock americà modulant com pocs eufòria i malenconia.

WILD BEASTS
“Smoother” (Domino, 2011)  

El pop britànic va rebre inicialment Hayden Thorpe i els seus Wild Beasts amb una ganyota de sorpresa i una cella ar-
quejada quan, més tard, la veu del de Thorpe va començar a omplir tots i cadascun dels racons de “Limbo, Panto” amb 
els seus impactants falsets. El seu va ser un debut esperançador ple de referències als vuitanta i amb tones de sexe 
explícit, una fórmula que la banda va perfeccionar a “Two Dancers” i, sobretot, a “Smoother”, treball en què la banda 
britànica deixa plantat el seu vessant més barroc i regarregat a per transitar per un fantasmal paisatge habitat per 
cançons de bressol sinistres, mims a Talk Talk i The Blue Nile i una sensualitat inquietant.

WOLVES IN THE THRONE ROOM
“Celestial Lineage” (Southern Lord Records, 2011)  

El nom no enganya i Wolves In The Throne Room sonen exactament tal com anuncien: com una bandada de llops famo-
lencs fent trossos la Sala del Tron i aixecant un mur de contenció per suportar tot el pes del nou black metal americà. 
Amb Neurosis com a principal catalitzador de les seves obsessions i una rica secció de complements que picoteja del 
metal escandinau, el doom metal, l’ambient més retorçat i el folk, la banda d’Olympia s’ha proposadt refer la facció més 
sinistra del metal despullant-la de tots els seus artificis estètics i quedant-se exclusivament amb la pista sonora d’un 
estil que reformulen a partir de temes com l’ecologisme o la pèrdua de contacte entre la societat contemporània i la 
naturalesa. “Celestial Lineage”, publicat l’any passat, és el seu últim treball. 



THE XX
“The XX” (Young Turks, 2009) 

Si fa dos anys ja es van estrenar sense estar-se de res al San Miguel Primavera Sound i van deixar petit l’escenari que 
se’ls hi havia assignat, The xx, els joves foscos i hermètics que van acabar per engegar la metxa de la new wave el 2009, 
tornen ara per seguir furgant en aquest aliatge d’indie i pop somnolent. Una revàlida que, si s’ha de jutjar per “Open 
Eyes”, avançament en versió maqueta que van regalar als seus fans durant el Nadal passat, incorpora a les seves cons-
tants vitals el narcòtic traqueteig de Low. La banda britànica, refundada com a trio després de la marxa Baria Qureshi, 
enllesteix així el treball que ha de fer-los passar de promesa del pop detallista i amb ritmes mandrosos importats des 
dels vuitanta a confirmació en tota regla de la música britànica.

YANN TIERSEN 
“Skyline” (Mute, 2012)   

Tot i que l’ombra d’”Amélie” i la seva somiadora banda sonora acompanyaran Yann Tiersen fins al final dels dies, la 
carrera del músic francès no acaba, ni molt menys, en un grapat de composicions de pel·lícula. Tan inquiet com in-
destructible a l’hora de buscar noves sortides expressives per a la chanson i les orquestracions de joguina, l’autor de 
“L’absente” s’ha passat bona part de l’última dècada mudant de pell i signant composicions per pel·lícules com “Good 
bye Lennin”, apropant-se al pop, filant encara més prim amb col·laboracions amb Shannon Wright, enfortint el seu 
discurs amb injeccions de rock panoràmic o despullant aquesta tradició francesa que el de Brest sempre ha sabut 
amagar després de l’ombra d’Erik Satie o Philip Glass. Serà per això que no sorprèn que els seus últims treballs, “Dust 
Lane” i “Skyline”, s’allunyin del colorit del Tiersen oficial per deixar-se caure a plom sobre un folk de tardor i una mena 
de post-rock ple de malenconia.

YO LA TENGO 
“Popular songs” (Matador, 2009) 

Clàssics entre els clàssics i nom pràcticament fix en el San Miguel Primavera Sound, Yo La Tengo podrien haver-se 
retirat fa anys a gaudir de la seva condició de figura cabdal de l’indie i entretenir-se a col·leccionar tots aquells discos 
nascuts sota la seva influència, però els de Hoboken són incapaços d’estar-se quiets. I és així com, no contents amb 
portar 25 anys reivindicant un noise amb sentit i sensibilitat i regalant discos com “President Yo La Tengo”, “Electr-o-
pura”, segueixen lliurant treballs de nivell com l’entremaliat i vibrant “Popular Song”. La seva nova visita al festival, la 
quarta ja, hauria d’arribar acompanyada per l’edició d’un nou disc que el trio té previst publicar el 2012.
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