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L'espera ha arribat a la seva fi. La continuació al magnífic àlbum de debut de The Suicide of 
Western Culture ja té nom i cognoms: "Hope Only Brings Pain¨ (Irregular, 2013). El duet 
torna a la caça i captura de tots vosaltres, humans àvids i desitjosos de música feta des del cor 
de les màquines. 
 
The Suicide Of Western Culture va deixar de ser un secret tapat, Irregular els va 
acompanyar fa un parell d'anys editant aquesta gemma ja de l'electrònica visceral pàtria que 
va ser "The Suicide Of Western Culture". Aclamat per premsa i públic la qual cosa els va 
catapultar a les primeres posicions de les llistes del millor del 2010. Des de llavors tot ha estat 
un sumar i seguir, un treball incansable que els està fent girar per mig món. SXSW, FYF 
Festival, The Great Escape, Eurosonic, C / O Pop, Wilsonic, Popkomm, Primavera Sound, Sónar, 
Rockmotives, Vienna Electronic Beats, LeFest, Canadian Music Week... per citar alguns 
esdeveniments on han muntat les pedaleres. Concerts i escenaris que han compartit amb 
artistes de la talla d'Animal Collective, Orbital, Cut Copy, Clark, Kavinsky, etc. Avisem, això no 
ha fet més que començar. 
 
Ningú dubta a aquesta santa casa que "Hope Only Brings Pain"-nom triat per a aquest segon 
llarg- significarà altre gran empenta a la carrera musical dels nois. El seu so ha guanyat en 
amplitud, lligat sempre a aquesta filosofia d'ells del "no el llencis i fes-lo servir". Tot atuell té 
solució i el seu cor intacte. Aquest nou àlbum és com un mercat organitzat per parades de 
mecànica, joguines lúdiques i un parell de bones floristeries. Perquè sí, la música pot 
distorsionar, però i si distorsiona bonic? Cançons de rerefons tràgic però inesperadament 
plenes d'esperança. 
 
Deu nous talls de ciència-ficció passional. No ens tornis la mirada si alguna de les melodies no 
aconsegueix fer-te pessigolles per l'espina dorsal. Una combinació imparable de lo-fi 
electrònica, ritmes analògics i post-rock emocional que et portarà per un viatge ple de 
contrastos. Clar-obscurs únics com els de la millor obra gravada de Goya. 
 
Tracklist:  
1. Remembering Better Times  
2. Hey, guys! I Know The name Of The Culprits  
3. Two Lights At The Bottom Of the Ravine  
4. Love Your Friends, Hate Politicians  
5. Oranienburger  
6. When Did i Become Everything I Hate  
7. El Cristo De La Buena Muerte  
8. Spanish Republican Soldiers In French Retirement Homes  
9. Hope Only Brings Pain  
10. Scapaflow 
 



Gèneres que igual et suggereixen alguna cosa: hardware electronics, drone music, post-
rockanimal, experimental, avant-garde, new-noise. 
 
Artistes que són com de la família: Mogwai, Godspeed you! Black Emperor, Nathan Fake, Caribou, 
Seefel, Holy Fuck, Dan Deacon, Flying Saucer Attack, Esplendor Geométrico, Michael Rother, My 
Bloody Valentine .. 
 
Text per: Bruno Garca (totes les culpes a ell) 
 

 
 
Per a cualsevol consulta referent a la promo i prensa d’aquest disc contactar amb:  
bruno@miracle-miracle.com 
 
Si vols que se't enviï còpia promocional del CD, material gràfic, etc. També el mateix. 
 
Contactes de booking:    
Espanya & General management (Miraclemgmt): info@miracle-miracle.com  
Worldwide (Chispas Music): tof@chispas-music.net  
U.S.A. (Panache):  panachebooking@gmail.com  
U.K (Third Eye Talent): info@thirdeyetalent.com  
Centre Europa (Inkmusic): office@inkmusic.at  
 
Editorial: fernando@miracle-miracle.com 
 
Miracle  / Irregular 
Miracle. C/Pallars 147, 2º 08018 Barcelona (Catalunya / Spain) 
Tel.: +34 930014319-  www.miraclemgmt.com  /   www.irregularlabel.com  
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