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· 31 FAM és tot un fenòmen entre la gent jove, i el referent de la música
urbana del país. Els 6 membres que formen la família han creat una sonoritat
i marca pròpia barrejant estils (Trap, Dancehall, Funk i R&B) i idiomes (Català,
Castellà i Anglès).

Des del seu primer disc “TR3TZE” no han parat de crèixer. Acumulen
milers de seguidors a totes les xarxes, i les seves cançons sumen milions
de reproduccions com Valentina que ja és single d’or per superar els 10M.
Van ser els primers del gènere en sonar a les ràdios més importants, fins al
punt que l’any 2020 van ser els cap de cartell de les festes de la Mercè d’ Els40 a
Barcelona.
Ja han compartit escenari amb artistes com C. Tangana, Maikel Delacalle, Cecilio
G, Damed Squad o Dollar Sellmouni.
Han omplert sales tan importants com l’Apolo o Razzmatazz. “Valhalla Vol.1”
és el seu segon treball discogràfic, que ja comptava amb una gira espectacular
amb més de 40 dates confirmades, algunes d’elles a festivals tan importants
com el Madrid Salvaje o el Share Festival.

Trap | Urban | Dancehall

Malahuradament el confinament va paralitzar la gira 2020 i lluny de estar aturat
el grup va aprofitar per començar a produïr un nou álbum “Jetlag”, el seu tercer
disc d’estudi, esperant poder tornar als escenaris.
31 FAM és present i futur!!
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Presència als mitjans més importants
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