
PERSONATGES QUE ES MANTENEN PROPERS
A LA SEVA TRADICIÓ I GENT QUE LA VOL DUR
UNES PASSES MÉS ENLLÀ, ACTITUDS VISCERALS
DAVANT LA MÚSICA I PROPOSTES DE GRAN
FACTURA INTEL·LECTUAL. ÉS AQUESTA
DIVERSITAT QUE ENS HO POSA TAN DIFÍCIL,
PERÒ DE LA QUAL TANT ENS AGRADA GAUDIR.

DAYNA KURTZ
American Standard
(Munich Records / Nuevos Medios)
La veu tancada de la novaiorquesa
mostra un camí ple d’optimisme i alegria
per revisitar els fonaments —blues,
cajún, country, gòspel, folk...— sobre
els quals s’ha construït el rock amb
arrels més autèntic i engrescador.2
JUSTIN ADAMS & 
JULDEH CAMARA
Tell No Lies (Real World / Resistencia)
Segona col·laboració del guitarrista
anglès i el griot gambià, que
respectivament aporten una energia
rockera i aromes africanes a un projecte
comú. El resultat és exquisit, entre la
delicadesa ancestral i el volum elèctric.3
NOVALIMA
Coba coba
(Cumbancha/Karonte) 
L’agosarat projecte plantejat per
quatre amics fa vuit anys —unir la
vitalitat afroperuana amb els ambients
electrònics— ha fet un important pas
endavant amb aquest treball. Comunió
entre tradició i tecnologia.4
STAFF BENDA BILILI
Très très fort
(Crammed / Nuevos Medios)
Més enllà de les històries que hi ha al
darrere dels components d’aquest
grup –quatre són paraplègics, el
cinquè és un nen, tots viuen al carrer–,
el batec musical d’aquest treball no
deixa ningú indiferent.5

LA MUSGAÑA
Idas y venidas
(Lubicán Records / Karonte)
El grup castellà ha tornat amb un
treball madur i de so nítid, que sembla
apropar la formació al concepte de
quartet de cambra, però sense perdre
la vinculació amb la cultura musical
tradicional de la qual sempre ha begut.6
BOBAN I MARKO
MARKOVIC ORKESTAR
Devla (Piranha Musik / Karonte)
Rei i hereu de la trompeta gitana
balcànica lideren una excepcional
banda que garanteix, com sempre, un
trepidant vertigen rítmic, un sorprenent
virtuosisme instrumental i una alegria
vital per gaudir fins a l’infinit i més enllà. 7
SAVINA YANNATOU
Songs Of An Other
(ECM / Nuevos Medios) 
Acompanyada per l’entregada tripulació
de Primavera en Salonico, la seductora
capitana grega navega de nou per les
generoses aigües de la Mediterrània
per fer-nos evident que, més enllà de
la seva veu, podem trobar el paradís.8
BASSEKOU KOUYATÉ 
& NGONI BA
I Speak Fula (Out Here / Resistencia)
La nova perla del malià i el seu grup
ofereix onze peces on el quartet de
ngonis es mostra, de nou i segons
convingui, exhuberant, contundent o
melancòlic, compromès amb la seva
herència però conscient del present.9
NAJMA AKHTAR 
& GARY LUCAS
Rishte (Accords Croisés / Harmonia Mundi)

Lucas adapta el so clàssic del blues a
les cadències rítmiques índies per
acompanyar la veu espiritual d’Akhtar i
generar atmosferes sonores úniques.
Dos mons reunits en un punt comú
gràcies a la malenconiosa slide guitar.10
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