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UDOL
153 lliures i 17 salaris
Enmig d'un bosc d'avets, un arbre solitari es crema sota un cel
cobert de presagis. Aquesta és la portada de 153 lliures i 17
salaris, creada per l'artista Marta Maldonado.

Tracklist:

1. Media Vita

L'àlbum és mitja hora plena de doom, bruixes, stoner i guitarres
pesades. UDOL són, malgrat les aparences, un duet format per
Roque a les guitarres i Adrià a la bateria i veu. Han donat a
llum un treball que podríem considerar a prop de la perfecció.

2. Invocació
3. Judici
4. Execució

Singles recomanats:
Aquest tipus de música no entén
de singles. Recomanem des del
minut zero fins a l’últim segon.

Informació addicional:
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Segell: No Me’n Records
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Format: CD i digital
Data de sortida: Abril 2017

Des del principi de "Media Vita", amb una actuació del Cor Jove
de Sentmenat, ens veurem immersos en un univers particular
ple maldats, bruixes, creus i, sobretot, molt de foc. És la
introducció amb una olor de pedra mil·lenària de monestir. A
continuació, amb "Invocació" aprofundim en aquest bosc de
boira, en les llargues progressions, bucles i guitarres que
trenquen la calma. Tot està dirigit o condicionat pels primers
versos realitzats per Adrià des de darrere de la bateria.
"Judici" ens retorna als silencis, embolcallats per una veu que
xiuxiueja a les nostres oïdes imatges d'heretges, càstigs
inapel·lables i el preu just a pagar per no adorar els que els han
de salvar. Ara estem preparats per al que ve després: la
brutalitat, el botxí, el foc. L'àlbum es tanca amb la cançó més
directa i crua: "Execució", una gemma stoner, una d'aquestes
cançons que semblen caminar soles amb guitarres i veus, just
quan l’espectacle ha començat.
En definitiva, 153 lliures i 17 salaris és un tresor que només cal
rescatar del foc.
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Escolta l’album a: SPOTIFY – http://open.spotify.com/album/13t16uLWYTgtvRMLOzB7Dt
BANDCAMP – http://nomenrecords.bandcamp.com/album/nmr019-153-lliures-i-17-salaris
ALTRES – http://udol.bandcamp.com

