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CAT · Sexenni és la gran sorpresa del 2022!!! Un grup de música 
pop amb clares influències de l’urban i de diversos estils i ritmes 
que han confluït de manera natural dotant al grup d’un so propi 
i únic. Tot això sense oblidar l’essència “bon rotllera” i festiva que 
li dona un toc molt fresc a la proposta. Sexenni neix fa tant sols 
un any als soterranis d’un institut, on tres amics es decideixen a 
gravar una maqueta. Des d’aquest instant la proposta no ha fet 
més que créixer fins a convertir-se (en temps rècord) en un dels 
grups de moda i amb més projecció del pais.

El seu primer disc, que va veure la llum l’1 d’abril “Retrats” és un 
àlbum debut format per 10 cançons en les quals Sexenni mostra 
totes les seves virtuts, i la seva mescla d’estils única. La proposta 
ha agradat tant que han passat en tot just uns mesos de ser uns 
complets desconeguts a sonar a totes les emissores del país (Els 
40, Flaixbac, Rac105, Icat Fm, Dial, 40 urban, etc) i a copar els 
primers llocs dels rànquings i de les llistes d’èxits. 

Ha estat tal el seu impacte que el programa líder d’audiència 
de TV3, EUFÒRIA els va convidar a tocar en directe el seu 
aclamat primer single “De lao”. Va ser allà on el presentador del 
programa, el cantant Miki Núñez, es va enamorar i fins i tot va 
penjar en xarxes la seva pròpia versió. I no sols això, ha demanat 
col·laborar amb el grup en un altre tema que aviat veurà la llum. 

El fenomen Sexenni en tot just 4 mesos ja ha aconseguit ser líder 
en radios a Catalunya, milers de reproduccions dels seus singles, 
i una gira amb més d’una vintena de concerts que van des dels 
escenaris de LOS40, la gira Dial Al Sol, el Festival Acústica de 
Figueres, passant per les festes majors de Lleida, Barcelona, 
omplir Sala Apol·lo o les festes d’Eivissa. No sols sorprèn la seva 
música, el seu directe és contundent, divertit i festiu. 

SEXENNI ja és un grup referent i just estan començant!!
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