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Música

Si parlem del mercat laboral, la 
plena ocupació és una utopia. 
Però compte amb el que prepara 
BCore: quatre concerts 
consecutius per celebrar els 25 
anys en actiu, en locals 
diferents de Barcelona. No són 
totes les sales, però gairebé. 
Dimecres 24, el lloc és 
l’Heliogàbal de Gràcia: els 
protagonistes seran Anímic (i 
amics) en una nit íntima, 
familiar, amb sorpreses i sense 
guió previ. Dijous 25 es mouen a 
una sala un pèl més gran, el 
Sidecar, i ja amb quatre bandes 
que representen l’esperit 
hardcore original del segell: 
Xmilk, 24 Ideas, No More Lies i 
Bullitt. Divendres 26 la cosa ja 
fa xup-xup, amb els artistes més 
populars de la nova generació 
reunits a l’Apolo –The New 
Raemon, Joan Colomo i Nueva 

Vulcano, amb The Unfinished 
Sympathy reformats per a la 
ocasió–, i dissabte 27, al Music 
Hall, traca final amb Tokyo Sex 
Destruction, Betunizer i 
Standstill en un dels seus 
últims concerts. Hi haurà 
pastís? –Javier Blánquez

BCore celebra els 25 anys del 
dc. 24 al ds. 27.

Cap a la plena ocupació

�REIVINDICAR
No acostumo a aprofitar aquest 
article per enaltir la figura d’un 
músic en concret, però avui em 
salto la norma. Em ve molt de 
gust parlar-vos d’un guitarrista 
excepcional de casa nostra que 
necessitaria molts articles com 
aquest per començar a sortir 
de l’anonimat. El seu talent 
és enorme, la seva tècnica, 
espectacular, i el seu nom, Pau 
Figueres.

�BON GUST
Us puc ben jurar que amb en Pau 
no em lliga cap vincle familiar 
ni l’amistat més mínima. De fet, 
puc dir que ni ens coneixem. El 
vaig descobrir en una mena de 
‘showcase’ acompanyant la Lídia 
Pujol on es van interpretar només 
dues cançons, però ja en vaig 
tenir prou per saber que aquest 
noi no és d’eixe món.

�NOU DISC 
Al Pau Figueres tothom el 
reclama com a fidel escuder. Ha 
tocat al costat de Lluís Llach, 
Maria del Mar Bonet, Sílvia Pérez 
Cruz, Maria de Medeiros o Carles 
Dénia, i ara, per fi, publica el seu 
primer disc signat amb el seu 
nom. ‘Pau Figueres’ (2015) és 
d’aquells àlbums instrumentals 
que pot agradar fins i tot als qui 
odien la música instrumental.

�AIRE FRESC
No tots els músics que surten de 
les grans escoles poden presumir 
de bones dosis d’imaginació 
com ell. Els músics de sessió 
acostumen a morir en l’oblit i 
potser al Pau li acabarà passant 
el mateix. Però deixeu-me que 
posi el meu petit gra de sorra per 
reivindicar aquells que amb la 
seva feina et fan seguir confiant 
en la cultura amb majúscules. 

Pau Figueres

El Teloner
Per Albert Puig
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La sensació de misteri i 
perill del seu debut ha 
desaparegut al segon 
àlbum, i la mescla de 
rock d’arrel nord-
americana i electrònica 
s’ha estovat. —M.S.

EL PATIO
TRIANA
�����

A propòsit del seu 40 
aniversari, el disc clau 
del rock andalús es 
reedita, en CD i vinil 
–format en què estava 
descatalogat–, i amb 
temes en viu. —M.S.

CAMINA CONMIGO
CABEZAFUEGO
����

Diana de l’exbaixista 
d’Atom Rhumba: un 
grapat de melodies 
d’inspirada psicodèlia 
casolana, i alt 
octanatge misantròpic. 
—Ricard Martín

Fa cinc anys un amic em va dir: 
“Francisco Nixon és el nostre 
Bart Davenport”. Em va semblar 
tan encertada la comparació 
que ja no me l’he tret del cap. Al 
nou cançoner de l’asturià és 
evident la seva habilitat per 
trenar melodies 
hipertaral·lejables, cantar-les 
amb una veu cada cop més 
propera i natural i vestir-les amb 
robes elegants però lleugeres; 
de vespre de juny. 

Nixon podria haver tirat del soft 
pop californià o del pop escocès 
de principis dels 80, però a Lo 
malo que nos pasa prefereix 
descobrir-nos el so Costa 
Fleming madrileny, una escena 
que va agafar aquest nom del 
carrer de Doctor Fleming (als 

voltants del Bernabéu) on la jet 
set moderna de la capital 
cremava les nits dels anys 70. 
Les produccions sofisticades i 

sensuals d’Alfonso 
Santisteban, Augusto 
Algueró i Rafael Trabuchelli, 
amb un peu al so Filadèlfia i 

que podem reconèixer als 
discos de Paloma San Basilio i a 

bandes sonores de pel·lis del 
destape, vesteixen cançons que 
podrien enamorar els fans del 
Kaputt de Destroyer. 

L’asturià viatja musicalment a 
aquells dies de produccions 
ambicioses i vides 
despreocupades mentre ens 
canta sobre el mercat laboral 
(La empresa), la soledat en un 
destí llunyà (Médico rural) o 
l’amor possessiu (Siempre es el 
cumpleaños de alguien). I tot i 
que se li escapen algunes rimes 
terribles (a Lo malo que nos 
pasa) i que a la recta final del 
disc baixi el nivell, Nixon segueix 
signant cançons com Un paseo 
por Costa Fleming, que el 
confirmen com un dels autors 
de pop més notables de la seva 
generació. –Nando Cruz

NOTA AL PEU Melodies per 
xiular i arranjaments sofisticats.

Lo malo que nos pasa 
Francisco Nixon
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