
· Segona entrega dels nostres 10 discs preferits del 2014! primer cop en vam donar 4, ara
en donem 3. Aviam que us semblen aquestes 3 referències imprescindibles als vostres

orellots! Som-hi!

NO MORE LIES “In the Shade of expectation”
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No podia faltar en aquesta llista, el esperadíssim i nou treball que ens van portar els fills
predilectes de Sant Feliu de Guíxols, els NO MORE LIES.
Banda mítica entre les mítiques formada a base de treball, esforç, de saber-hi estar i
aguantant com uns campions. No more lies es una altre lliga, tots ho sabem, i el seu “In
the Shade in Expectation” ha sigut el touch down que esperàvem a Catalunya, i sens
dubte, un dels treballs que més hem escoltat a 1234!
10 temarrals que des de el primer guitarrasso, fins a l´últim toc de bataca ens han fet
tremolar les cames, aquells jocs melòdics, barrejats amb aquelles línies de baix tant
personals i agressives, han estat devastadors per a les nostres oides.
9 anys, han tardat a treure aquesta referència, però que seva els ha quedat, i que orgullosos
de tenir gent a tenir a gent així a la nostra humil llista.

El grau d’enteniment musical, i sobretot amb la seva música, es fa per a tots, un camí
agradable, ple d’experiències, de crits, de petites bogeries que totes plegades crean una
esfera imparable de sons que t’atrapen segon rera segon d’aquesta obra mestre, i que,
esperes al segon següent per a veure quin serà el pròxim pas d’un minutatge que no vols
que acabi mai. Joder, que son els No More Lies! que han tret disc, com es podia esperar
que no estiguessin en aquesta llista, si són els pares de tot!
Gràcies pares per aquest disc tant majestuós i solemne que ens heu entregat. Us estimem!
( I aquest 2015, un dels meus desitjos, es portar-vos a la Sala 1234! ) Ja us enganxarem
ja… :)
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“No room for fools” el nou disc d’ Oblivion, el mateix disc que va estar al triangle de les
bermudes, el mateix disc que va estar a les mans d’en Belzebú, el mateix disc que va
retornar de la dimensió desconeguda entre nosaltres amb més força que el Hulk posat fins
als ulls de Rel-bul. Els Oblivion no van amb merdes modernes ni hòsties així, els Oblivion
son una bufetada amb la ma oberta d’en Petro a les sis del matí mentre et planteges
perquè ets un dels únics gilipolles que estás al carrer a aquella hora. Hardcore de patada a
la boca, una per la seva música, i dues, per que si t’empanes a un dels seus bolos, fijo que
t’emportes una patada voladora de regal. “No room for fools”, ha estat un disc com un
embaras, ha tardat, ha tingut complicacions, però quan ha sortit de la cavitat a on estava
ficat, ens ha mirat i hem entès, que es un nen sa com una poma, i amb un somriure
d’orella a orella.
La música dels Oblivion té infinites textures, es rugosa primerament, dura, crua i puta
com ella sola, però alhora es addictiva, i addictiva, que la vols tornar a escoltar per entrar
ben endins del seu mon i seguir nadant per la sang de les seves venes plenes de mala llet.
11 tracks molt ben escollits, que ens endinsaran en uns paratges, foscos, stonians, quasi
bé Lovecraftians (si, no se perquè m’ho recorden tant)  que corren per les autopistes des de
el hardcore pur i dur, fins a un rock “añeju” que es nota que porten mamant tota la vida.
I no cal ni parlar del treball que els hi han fet amb la portada i tot el disseny, que a més
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d’anar-li com a anell al dit, es una obra mestre digna d’un quadre de l’edat mitjana. Sinó
em creieu, compreu-lo, que val molt la pena. Oblivion son la polla, i punto, joder.

DULCE PÁJARA DE JUVENTUD “Triumph”
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El segon disc d’aquest quartet, es simplement bonic. “Triumph” es fa estimar, el miris per
on el miris, el podràs escoltar cent vegades seguides, perquè arrossega tants i tants
conceptes i portes, que cada cop et sembla estar descobrint un treball nou. Els Dulce pájara
de juventud, que ja dic ara, -el nom em flipa, han arrodonit amb aquesta segona entrega el
grup, incorporant a files en Víctor García, component també dels Pitt Marvel, i ex-
component de moltes bandes coneguts per tots/es.  El conjunt d’aquest treball es podria
reduir a melodies encisadores que t’entren a dins i et creen un bon rotlle tipus quan de
jove descobries grups com Smashing Pumpkins o Soundgarden. Ja, ja se que no tenen res a
veure, em refereixo a la sensació d’haver trobat quelcom al que t’hi pots aferrar i quedar-
te’ls per a tu. Els Dulce, practiquen una sonoritat que jo titllaría (a risc d’equivocar-me, i
m’equivoco sovint) de Shoegaze, arribant a la psicodèlia en molts dels moments del seu
agraït minutatge. Melodies espacials i especials que ens fan entrar en un bucle de
flipamenta indescriptible, veus com la mel, bateries sense remordiments, línies de baix
totalment hipnotitzants, anades de olla instrumentalment acollonants… Havia escoltat
sobre ells, i el seu primer treball, no us enganyaré, no el vaig escoltar tant, però aquest
segon, des que va arribar, diria que un cop al dia ha sonat, mínim. No us explicaré gaire
més sobre aquest treball, perquè em sembla de tant bon gust, que estic segur que si
busqueu el seu bandcamp us molarà, i els anireu a veure a cada concert a on toquin. No es
podria anomenar d’altre forma aquest segon treball, i es que sona a “Triumph” l’escoltis
per on l’escoltis! Gràcies per aquest discazo DULCE PÀJARA DE JUVENTUD!
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MANIFESTO

Que donin pel cul als especuladors musicals, als
que donen suport a un indie que pregona ser
underground i només vesteix la marca de la
comercialitat, que donin pel cul als status, a la
gent que creu que tot està fet i als derrotistes.
Nosaltres creiem en vosaltres, i aquí teniu una
família que us respecta i que sobretot, us te en
compte.
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