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CRONOPIOS 
Cerdanyola del Vallès 

 

 
 
 
Cronopios és una cooperativa de músics idealistes. Nascuts a 
la riba oest de la Mediterrània, reivindiquen i fusionen estils 
potents com són el latin, el hip-hop i el funk, fent una intensa 
aposta per la música viva i en directe. 

Carregades de missatge i referències, les seves lletres 
naufraguen des de l’intimisme més trascendent fins a l’humor 
més desvergonyit que sovint flirteja amb el surrealisme. Els 
seus concerts són una descàrrega de festa, humor i emoció. 
Sempre interactuant molt amb el públic i fent-lo protagonista 
de l’espectacle 

Cronopios és un projecte artístic que entén l’art com una eina 
transformadora, de formació i expressió, per intentar construir 
una cultura popular, fèrtil, crítica i compromesa. 
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TRAJECTÒRIA 
 
“Cuando los Cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan 
atropellar por camiones y ciclistas, se caen por la ventana, y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta 
de los días.” 

Julio Cortázar 
 

 
 
Tot va començar en una classe despreocupada i hormonada d’un institut de 
Cerdanyola del Vallès. Cronopios va ser el nom perfecte per batejar les solemnes 
tonteries que interpretaria un grup d’amics any rere any, davant companys i 
professorat en les diverses festivitats del calendari. Poc a poc el projecte va anar 
superant l’adolescència. S’hi van incorporar nous membres i van acordar aprofitar 
el gasto que durant tants anys els seus progenitors havien invertit en la seva 
educació musical. 

Al novembre de 2018, desvirgant-se de tantes coses, Cronopios publica el seu primer 
treball complet, que titulen humil i discretament com ‘La Sonora Creació’. 
El seu treball desperta l’interès del segell discogràfic PICAP i es llencen a la gira de 
presentació del seu primer disc arreu del país i de la península. Després de l’èxit de 
‘La Sonora’, Cronopios publica en format de single un segon capítol, ‘La Segona 
Creació’ (juny 2019), una composició audiovisual completa que perfila un estil molt 
propi. 

Després d’un any intens amb més de 40 actuacions, la banda vallesana publica un 
segon treball al febrer de 2020. ‘La Perla Negra’ constitueix un relat de quatre capítols 
autònoms que configuren una història plena d’intimitat i humor on Cronopios explora 
la seva pròpia interpretació de la fusió dels estils clàssics que el caracteritzen amb les 
noves sonoritats.	 
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ENLLAÇOS 
 

 Cronopios  Cronopios Band 

 @cronopios_band  @CronopiosMusicBand 

 

 


