
Calexico, sempre explorant
n dels grups de rock més ben valorats de

l’actualitat, Calexico, tornen diumenge a
Barcelona amb el seu primer disc en quatre
anys: Algiers, titulat no pas en honor a la
capital d’Algèria sinó en referència al barri
de Nova Orleans on el van gravar. Joey
Burns i John Convertino, no obstant aquest
pelegrinatge a la ciutat criolla, mantenen en
el seu setè disc les textures polsegoses del
desert d’Arizona que des del primer dia
han particularitzat les seves cançons.

CALEXICO
Sala Apolo (Barcelona), 11 de novembre

Lee Fields, ‘soul’ de primera
i Detroit ni Memphis. La nova meca del

soul d’aquest segle XXI es Brooklyn, d’on
han sortit els Daptones –els MGs o els Funk
Brothers dels nostres dies, amb companyia
discogràfica inclosa i mèrits com el d’haver
llimat el so d’Amy Winehouse– i músics
com Lee Fields, que després de 43 anys en
l’ostracisme més injust rep, finalment, el
reconeixement que es mereix. Amb els seus
Expressions i unes comparacions sempre
constants amb James Brown, presenta
Faithful man al Festival de Jazz.

44È VOLL-DAMM FESTIVAL
INTERNACIONAL DE JAZZ DE BARCELONA
Fins al 30 de novembre
Concerts de la setmana. Lee Fields & The
Expressions (9 de novembre, Luz de Gas), La
Locomotora Negra (10 de novembre, Palau de la
Música), Esperanza Spalding (10 de novembre,
Teatre Auditori Sant Cugat), Irène & Francis
Jacob (10 de novembre, Luz de Gas) i Paolo
Fresu & Quartetto Alborada (11 de novembre,
L’Auditori 2), entre d’altres recitals.

Muguruza, Castillo, Krahe, i
García Montero a l’Acròbates

l festival de l’Hospitalet de Llobregat
celebra la sisena edició amb poesia i cançó.
El Teatre Joventut i la Biblioteca Tecla Sala
programen el cap de setmana cantautors
com Javier Krahe i Jabier Muguruza i
poetes com David Castillo i l’andalús Luis
García Montero, acompanyat per la jove
Estel Solé. També hi ha una de les sessions
dedicades a J.V. Foix.

FESTIVAL ACRÒBATES (L’HOSPITALET)
Fins al 11 de novembre
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TIRA-LI L’ALÈ
Triulet i Enric
Casasses
Discogràfica:
Discmedi
Comentari: Tot i
rebre, fa només uns
dies, el Premi
Nacional de
Literatura, el poeta i
rapsode Enric
Casasses continua
circulant pels
marges. En aquesta
ocasió ho fa amb el
trio barceloní de
rock experimental
Triulet, amb els
quals ha realitzat
una obra àrida i
claustrofòbica amb
una Oda a Espanya
inclosa. La
presentació en
directe: dijous
vinent al CAT de
Gràcia

Lee Fields, des de Brooklyn amb amor ARXIU
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om Bob Dylan, Paul Simon o Tom Waits,
el canadenc Neil Young figura entre els
pocs músics amb edat legal de jubilació

que encara són capaços de facturar periòdica-
ment discos que, si bé no les igualen, sí que
s’aproximen moltíssim a les seves obres magnes.
Ho facilita, en el cas del hippy, una obsessió per
esquivar l’autocomplaença que no sempre surt
bé, però que quan hi surt –per exemple a Le Noise
(2010), on jugava amb una estranya guitarra
acústica amplificada, o a Living on war (2006),
una crítica a la guerra de l’Iraq feta gairebé amb
l’estómac– ens recorda que, quan vol, Neil Young
pot ser encara molt Neil Young. Publicat només
cinc mesos després del discutit Americana (una
lectura electrificada de tonades tradicionals de
folk), Psychedelic pill encaixa plenament en
aquesta suma d’encerts de l’autor de Harvest. És
el primer disc amb material d’estrena que grava
amb Crazy Horse complet des del 1996 i, amb

dues de les nou cançons que superen el quart
d’hora i, una, la mitja hora, ens revela el poder en-
cara intacte de la històrica i forçuda coalició. Ex-
pansiu en l’aspecte instrumental (guitarres des-
bocades, cors opulents marca de la casa) i intros-
pectiu quant als textos (una reflexió, en resum,
dels ideals que la seva idealitzadora generació no
ha pogut acomplir), Psychedelic pill evidencia que
a Crazy Horse encara hi circula sang per les venes.
Molt atents, doncs, a una més que possible gira
europea per al 2013. ❋
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El retorn del
cavall salvatge

ELDISC GUILLEM VIDAL

PSYCHEDELIC
PILL
Neil Young &
Crazy Horse
Discogràfica:
Reprise

Neil Young
durant el seu
recital al Primavera
Sound el maig de
l’any 2009. La
seva única visita a
Barcelona amb
Crazy Horse va ser
l’any 1987
ALBERTO ESTÉVEZ /
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