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CAT · Pretty Ass White Niggas Gang, més coneguts com a P.A.W.N. GANG, és
un grup de música de trap català format a Barcelona a finals de l’any 2011. La
seva popularitat va anar creixent a través dels seus videoclips pujats a YouTube,
per fer un estil totalment desconegut a Catalunya en aquells moments. Després
de presentar varis Ep’s i singles amb una rebuda espectacular per part del públic
i els mitjans, l’any 2017 van publicar el seu primer i darrer LP anomenat (Pretty
Ass White Niggas).
P.A.W.N. GANG tenen el mèrit de ser els pioners, i el referent del moviment
Trap a Catalunya i Espanya. Fins i tot van arribar a idear i publicar un
diccionari amb les paraules de l’argot trap que ara utilitza tota una generació.
Han estat font d’inspiració de tota una promoció d’artistes i grups d’estil urbà.
Un moviment que a dia d’avui s’ha convertit en el fenomen musical i cultural de
tot un país.
Després d’un temps apartats dels escenaris la P.A.W.N. Gang va decidir tornar, i
fer-ho per la porta gran! Al 2020 van presentar nou disc “Oli d’Uliba” i nova gira
(cancel·lada per la Covid).

Trap | Urban | Drill

Mentre esperen poder tornar als escenaris i lluny d’estar parats, el grup més trap
del país ja está preparant nou disc per a aquest 2021.
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