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Pop-Rock | Folk | Swing

CAT · Sota el nom de La Plaga N11 hi conflueixen sis joves amb una formació 
musical excel·lent i amb el bagatge d’haver format part de bandes com Ojo de 
Buen Cubero, Los Barrankillos, Esmeralda Collete, Cronopios o Potoma. Junts 
defensen una proposta actual, de mestissatge i pop-rock, però que l’acompanyen 
del seu toc identitari, afegint ritmes de swing o folk a la recepta. 

També destaquen per una formació poc habitual de bateria, contrabaix elèctric, 
piano, dues guitarres i veu. Però sembla que la recepta els hi ha funcionat molt bé. 
Amb el seu primer single “El rostre del vent” han aconseguit entrar directament 
a ràdios tan importants i diferents com iCat, Cadena Dial o Radiolé. Des del 
llançament, el grup està entrant setmana rere setmana a la llista oficial dels 
temes que més sonen a les ràdios catalanes, de fet, iCat els va fer cançó de la 
setmana. 

La Plaga N11 és elegància desvergonyida, actitud, energia i consciència davant 
tot el que succeeix al nostre món. Una proposta musical diferent, atrevida, 
fresca i carregada d’oxigen dins el panorama actual. Però sobretot, és poesia 
reivindicativa. Així ho reafirmen amb el seu single “El rostre del vent”, i fins i 
tot, amb el seu videoclip protagonitzat per dones escollides amb perspectiva 
interseccional i integradora. I per si era poc, també compten amb la producció 
del Carlos Manzanares, productor d’artistes de la talla de El Kanka, Arnau Griso, 
El Niño de la Hipoteca i la Suu. 

Sens dubte, La Plaga N11 ja ha captivat al seu públic amb els seus contundents i 
festius directes! 

EL ROSTRE DEL VENT · Cançó de la setmana a iCat FM

Grup destacat

Més de 6 mesos a la llista oficial d’APECAT del 
que més sona a CatalunyaSonant diàriament a
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