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La flama de l’idil·li entre Fito 
Cabrales i Barcelona no s’apaga, 
i com ja va fer el 2006 durant la 
gira de presentació del disc Por 
la boca vive el pez (2006), el 
músic bilbaí ocuparà durant 
dues nits l’escenari del Palau 
Sant Jordi. Dues vetllades (per a 
la primera ja s’han esgotat les 
entrades), en què presentarà el 
seu nou treball d’estudi, Antes 
de que cuente diez (2009). Uns 

concerts que obriran els madri-
lenys La Cabra Mecánica, i en 
què Lichis i els seus companys 
aprofitaran per acomiadar-se 
dels entarimats després de 
quinze anys de trajectòria. 

sense repetir-se

Diu l’antic líder de Platero y Tú, 
que amb cada gravació li agrada 
mudar d’estudi i treballar amb 
músics diferents. És la seva ma-

un altre cop 
la pole
fito conquista de nou barcelona 
amb dos concerts al sant jordi 

MÚSIca

estil: Rock. Data: Dissabte 12 i diumen-
ge 13. Lloc: Palau Sant Jordi. Barcelona. 
C 21.30 h. € De 26 a 30 euros. entra-
des: www.ticketmaster.com, FNAC, 
Carrefour. ( 902 15 00 25. Web: 
www.fitoyfitpaldis.com.

fito Y fitiPaldis

nera de mantenir-se alerta i no 
repetir la fórmula. En aquesta 
ocasió, per enregistrar Antes de 
que cuente diez, Fito va emigrar 
a les Landes, una població al 
sud de França, on, en aquest cas 
sí, repetint la jugada del treball 
predecessor, es va posar a les 
ordres del productor Joe 
Blaney, col·laborador de bandes 
de la importància de The Clash, 
Prince o Ramones. 

una banDa De Luxe

Pel que fa a la banda, en aquesta 
ocasió Fito ens presenta uns Fi-
tipaldis d’autèntic luxe, molt 
especialment en la secció rítmi-
ca. De la part del baix se n’ha 
encarregat Andy Hess, respon-
sable de les quatre cordes al 
grup nord-americà Gov’t Mule, 
mentre que a la bateria hi tenim 
Pete Thomas, membre original 
dels Attractions d’Elvis Coste-
llo, que ha participat en més 
d’un centenar d’obres impres-
cindibles a qualsevol bona dis-
coteca de rock. Seran, de ben 
segur, dues nits de bon rock & 
roll de tall clàssic entès des 
d’una perspectiva llatina. 
oRiol RoDRíguez

jugant aMb foc
sidonie omPliran el raZZmataZZ 
d’amor amb un concert incendiari
Després que el 20 de novembre el 
trio barceloní posés de cap per 
avall la sala Apolo, Sindonie re-
tornen aquesta setmana a 
Barcelona. Ho fan acompanyats 
dels grups Sidecars i Supersub-
marina, en un concert en benefici 
del projecte Voces. Aquesta és 
una iniciativa duta a terme per un 
col·lectiu de persones vinculades 
amb el món de la cultura, que té 
com objectiu la lluita contra la 
pobresa i l’exclusió social. 

eL que necessites és amor

És una nova oportunitat per escol-
tar en directe els temes d’El incen-
dio (2009), el seu darrer treball. Un 
àlbum enregistrat entre Barcelona 
i els mítics Abbey Road que, per la 

seva temàtica, ha estat batejat com 
el disc de l’amor dels Sidonie, ja 
que el sentiment que fa moure el 
món n’és el principal protagonista. 

en pLena efervescència

Amb un dels directes més eferves-
cents que avui en dia es poden gau-
dir, dimecres faran sonar les seves 
composicions més recents, així 
com les peces més aclamades dels 
anteriors discos, uns artefactes so-
nors de forta càrrega melòdica. oR

estil: Pop. Data: Dc. 16. C 19.30 h. 
Lloc: Sala Razzmatazz. Barcelona. ( 93 
272 09 10. € 8 euros anticipada. 12 a 
taquilla. entrades: FNAC, Carrefour i 
www.ticketmaster.com. ( 902 15 00 
25. Web: www.sidonie.net.

sidonie

elS aMIcS De leS artS
Són la última revelació de la cada 
vegada més prolífica i interessant 
escena indie pop en català. Després 

recomanat

de dues maquetes, Catalonautes i 
Roulotte Polar, i l’àlbum de debut, 
Castafiore Cabaret (2008), Els Amics 
de les Arts estan en boca de tothom 
gràcies a Bed & Breakfast (2009). En 
la mateixa òrbita que Manel o Joan 
Miquel Oliver, som davant d’un segon 
disc farcit d’exquisides melodies pop, 
envernissades amb folk i electrònica 
juganera (el que ells mateixos amb 
molt d’humor han batejat com a elec-
tro avantpop d’autor), i unes lletres 
brillants que destil·len quotidianitat i 
ironia. Dg. 13/12 a les 19 h. La 
Sargantana (Badalona). € 5 euros. 
Web: www.elsamicsdelesarts.cat.


