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ommige bands zijn erg subtiel en spelen
graag met metaforen of andere
woordspelingen. Ze gebruiken beeldspraak,
boeiende verwijzingen en haast poëtische
teksten. Denk maar aan Steven Wilson of Pain of
Salvation. Anderen houden ervan om je eerder te
doen voelen alsof ze hun blote vuist doorheen
jouw buik steken om vervolgens jouw
ingewanden met een enkele ruk eruit te trekken.
Met songtitels als Ripping Souls of Sinners, Defiler
of Sacrality en Soiled in a Crypt laat Necrowretch
alvast weinig twijfel tot welk van de twee
strekkingen dit Frans trio behoort.

Putrid Death Sorcery werd opgenomen in ons
eigenste Brussel, in de studio van Phorgath
(Enthroned). Necrowretch had daar maar tien
dagen voor nodig, maar de elf songs op dit album
zijn dan ook behoorlijk summier (tussen de 2
minuten 26 seconden en 4 minuten 27 seconden)
en erg veel gitaarsoli zijn er ook niet op te vinden.
Na een openingsnummer dat sterk doet denken
aan Marduk (Ripping Souls of Sinners), is het
vooral snelle death metal met erg veel invloeden
van de ‘Third Wave of Black Metal’, wat meteen
betekent dat je het ene moment aan Gorgoroth en
het andere aan Dismember of zelfs Immortal moet
denken. Er wordt dus veel (hoog) gegrunt (soms
worden het bijna black screams), maar toch klinkt

Categorie

In het kort

Techniek

Necrowretch is zeker niet de meest
technische band in de scene, maar
weet geregeld wel een behoorlijk interessante riff uit de mouw te toveren.

Songs

Een beetje te weinig variatie. Toch laat
een song als Impious Plague in Catacombs horen dat de band tot meer in
staat moet zijn.

Zang

Echt gezonden wordt er niet, maar de
grunts en screams zijn wel alom egenwoordig. Het niveau van grote voorbeeld Chuck Schuldiner wordt ook op
dit punt wel nog niet gehaald.

Productie

Dit is een Belgische productie waar we
trots op mogen zijn. Glashelder klinkt
het allemaal wel niet en sommige passages zijn nog iets te rommelig.

Score

Een jonge band die binnen het genre
duidelijk potentieel heeft.
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het gitaarwerk soms behoorlijk interessant en –
verrassend genoeg – erg melodieus. Zo mogen de
riffs van een song als Putrid Death Sorcery er echt
wel wezen, terwijl uitschieter Impious Plague in
Catacombs een ander aspect van de band laat
horen dat we elders op dit album jammer genoeg
nergens terugvinden. Het is dan ook de song met
de meeste tempowisselingen en de beste opbouw.
Bijwijlen klinken de riffs zelfs even aanstekelijk als
Slayer ten tijde van Seasons in the Abyss en dat
zegt toch heel wat.
Volgens zanger/gitarist Vlad heeft Necrowretch
maar een bestaansreden: Scream Bloody Gore, het
debuutalbum van Death uit 1987, evenaren. Dat
lijkt misschien een beetje vreemd, aangezien
werkjes als Human, Individual Thought Patterns en
The Sound of Perseverance zowel technisch als
melodieus nog betere uitgaven waren, maar
Necrowretch wil vooral brutaler en ruwer klinken
en dat is hen in ieder geval gelukt. Als ze er in de
toekomst ook in slagen om veelzijdiger te klinken,
zodat je na zeven nummers niet het gevoel krijgt
dat je alles al eens hebt gehoord, kunnen deze
Fransen wellicht ook doorbreken naar een groter
(deathmetal)publiek.
Beoordeling: *** (op 5 sterren)
Meer info: www.necrowretch.net,
www.centurymedia.de

Putrid Death Sorcery
Tracklist

01. Ripping Souls of Sinners (2:37)
02. Purifying Torment (3:21)
03. Goat-Headed (3:04)
04. Putrid Death Sorcery (3:52)
05. Impious Plague in Catacombs
(3:35)
06. Spewed from Hell (3:29)
07. Defiler of Sacrality (3:16)
08. The Anthropomancer (4:26)
09. Soiled Into a Crypt (2:26)
10. Necrollections (3:03)
11. Repugnizer (2:35)

