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Els discos d'aquest 2018 (segona
part)
L'any comença amb expectatives altes pel que fa a noves referències | Fermin
Muguruza & The Cabrians, Buhos, Enric Montefusco, Jordi Lanuza i Mayte
Martín, entre altres, preparen disc per a aquest any

The Cabrians amb Fermin Muguruza | Arxiu de l'artista

â€‹Un any dona per molt, a Catalunya en 12 mesos es publiquen una mitjana de més de 1.000
discos. Recopilar totes les novetats que han de venir aquest any no tindria massa sentit,
bàsicament perquè a hores d'ara no en sabem ni la meitat. Això si les que sabem us les
continuem
llistant, aquesta setmana 20 artistes mes que presenten nou material a curt termini.
Alvians
Els sabadellencs Alvians debutaran aquest 2018 amb el seu primer disc, editat per Picap. L'àlbum
es dirà Sinusoïdal i és fruit de dos anys de treball incansable amb molts concerts. El jove quintet
pot ser una de les sorpreses del nou any que comença.
Aran
Una banda nova que comença la seva aventura musical aquest 2018 és Aran. El grup ha
començat l'any estrenant el senzill Hivern"
"
i aviat publicarà el seu disc de debut. Una proposta de
pop intimista i emotiu per passar aquests primers mesos freds de la mà del nou grup format per exmembres d'Amelie.
Auxili
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Després d'un any de desconnexió total, els valencians tornen amb un nou disc. De moment ja han
estat confirmats per al Viña Rock 2018, i encara estan elaborant el nou disc al seu nou estudi.
Propaganda pel Fet! tornarà a ser la discogràfica encarregada de publicar-lo.
Buhos
La gran Vida (Música Global) serà el nou disc de Buhos i ja té data de presentació. Guillem Solé i
companyia el presentaran el 5 d'abril a la sala Razzmatazz de Barcelona, i de moment sabem
que l'àlbum tindrà 12 cançons i que, en paraules de Solé: "Les cançons són més pures, no estan
treballades com en altres discos i això les fa més autèntiques".
Carmen 113
Els gironins presenten nou disc aquest any: al març s'editarà Discutir desnudos (U98 Music), del
qual ja han avançat el primer single amb el mateix nom. Amb bases electròniques, el pop del
quintet pot ser una de les sorpreses de l'any, amb un tercer disc que precedeix els del 1992 i el
2013.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=lWLhN4e3A9Q
Chet
La banda d'indie-folk torna amb l'any nou, i aquest gener ja comença a ser mogut per als
santboians, ja que el 19 d'aquest mes presenten el nou disc a casa, al centre històric de Cal
Ninyo. L'àlbum es diu Calidoscopi (U98 Music). L'any passat va ser de senzills i EP, i aquest
comença amb el seu primer LP, que es podrà escoltar sencer ben aviat.
Da Souza
Després de la bona rebuda de Gran salt endavant (Famèlic, 2016), els mallorquins Da Souza
tornen enguany amb Futbol d'avantguarda (Famèlic). Amb el títol es dona per entès que l'humor
continuarà ben viu en el quartet, que aquesta vegada suma un cinquè membre a les percussions i
al saxo. El disc s'editarà aquest febrer i l'ha tornat a produir Joan Pons (El Petit de cal Eril).
Damià Olivella
RGB Suports editarà el disc més negre del músic català. Ànima blues és un àlbum compost per 11
versions de clàssics de la música negra com Sam Cooke, Stevie Wonder o Robert Johnson i 4
temes propis amb alta influència del soul i el blues. Els nous i vells temes sortiran el 9 de febrer.
Enric Montefusco
Després de l'èxit de Meridiana (autoeditat, 2015) l'ex-Standstill que no ha deixat de fer concerts
en cap moment. Aquest any torna amb un disc ple de col·laboracions que arribarà amb el tomb de
la primavera i que editarà amb Fina Estampa.
Fermin Muguruza & The Cabrians
L'hiperactiu artista basc no té cap raó per quedar-se quiet aquest 2018. A més de les
col·laboracions amb una pila d'artistes (l'última de les quals amb els catalans The Suicide of
Western Culture) i de les residències a instal·lacions artístiques, aquest any també editarà una
nova referència discogràfica. Acompanyat dels reis de l'ska maresmenc The Cabrians publicaran
un vinil en 7 polzades amb quatre cançons que es titularà Welcome to Turistan.
Filippo Landini
El grup d'aires discotequers ja ha anunciat que aquest 2018 caurà nou disc. Se sap que l'editarà
Picap i que el procés de gravació ja ha acabat.
Gossos
La banda manresana fa 25 anys aquest 2018 i ho vol celebrar amb tot de sorpreses que encara
no han revelat. Segurament una d'aquestes serà un disc en directe editat per Música Global.
Guiem Soldevila
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El menorquí ja està en plena fase de presentació del seu nou disc, Fins demà o la propera
metamorfosi (Satélite K), que aquesta setmana ja es posarà a la venda. Aquest disc deixa enrere
l'època en què la seva música s'adscrivia més a la d'un cantautor, i s'obre als terrenys del pop,
la clàssica, el folk i l'electrònica.
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=n50tpMl1tk8&
Ian Sala
Un dels músics més inquiets dels últims dos anys torna amb nou treball del qual encara no
sabem el nom. Sí que en sabem que l'editarà Satélite K. Des del 2015 que Sala no publica nou
material.
Jordi Lanuza
El primer disc en solitari de la veu d'Inspira serà una de les grans novetats de Bankrobber per a
aquest 2018. Lanuza el presentarà a L'Auditori de Barcelona en el marc del festival BarnaSants el
proper divendres 9 de març. No sabem si en directe s'acompanyarà dels aliats que han col·laborat
en la gravació: Pau Vallvé, Nico Roig i el productor Santi Garcia.
Mireïa
La cantant Mireia Zamora treu disc, titulat Des del cor (RGB Suports). A partir del 16 de febrer ja
es podrà trobar a totes les plataformes, i el primer concert de presentació serà el 24 de febrer amb la
banda completa a l'espai La Pineda de Sant Gregori (el Gironès).
Mayte Martin
D'aquí a menys d'un mes (el 2 de febrer) sortirà publicat el nou disc de la cantaora catalana,
Tempo Rubato (Satélite K). A Barcelona el presentarà els dies 7 i 8 de febrer.
Puput
Els manresans tornen disposats a remoure entranyes una altra vegada. La banda de post-rock
publicarà aquest any Purga (Hidden Track), la continuació de Upupa Epots (autoeditat, 2015). El
disc sortirà el 2 de febrer i els primers concerts de presentació seran a Manresa, Vic, Sant Feliu de
Llobregat i Barcelona.
Xeic!
Incombustibles, els ebrencs celebraran el 2018 els 10 anys com a banda i ho faran amb l'edició
d'un disc recopilatori amb algun tema nou a través de U98 Music.
Homenatge a Ricard Viladesau
Picap editarà un disc que homenatja un dels principals compositors de sardanes de tots els temps.
Ricard Viladesau faria enguany 100 anys, i aquest fet se celebrarà amb un recull de les seves
composicions més destacades i potser amb alguna revisitació actual. El Príncep de la Tenora, tal
com el va batejar Pau Casals, està d'aniversari.
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