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SCORPIO

Pop | Urban | R&B

CAT · Estil, versatilitat, potència, espectacle i actitud
defineixen a la Clara, més coneguda com a Scorpio.

És un dels personatges inoblidables de la primera edició
de l’exitós talent show de TV3, Eufòria, gràcies al seu
talent i a la seva gran personalitat.
Hi ha qui, definitivament, neix artista. I així és
l’Scorpio, que des del barri del Poblenou de Barcelona i
amb només 20 anys, ja s’ha convertit en una autèntica
artista 360 amb una formació que va des del cant i el
teatre musical fins a la dansa.
Influenciada per la música urbana amb diferents
gèneres com l’RnB i amb referents icòniques com la
Beyoncé o la Rihanna, la carismàtica cantant emprèn
un nou viatge amb el segell Delirics, amb qui comença
una nova etapa per desenvolupar la seva carrera
musical i mantenir la seva essència tant rebel i potent!
En breu tindrem noticies sobre el seu esperadíssim disc
debut del que segur que tothom en parlarà.
I si alguna cosa està clara és que la seva proposta
anirà enfocada al directe, amb balls, llums, efectes i,
sobretot, ESPECTACLE!
Prepareu-vos pel show… ARRIBA L’SCORPIO!
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FLASHY

Urban | Dancehall | Pop

CAT · Flashy Ice Cream, dels primers en començar a fer-

se un nom creant trap en català, i amb una proposta que
barreja el trap, el dancehall i el rap amb un estil molt personal
i fresc, acaben de presentar el seu 4art treball ‘Aftersun’,
un disc on es pot veure l’evolució de la banda en tots els
aspectes, tant en l’àmbit musical com visual.
Flashy s’ha agrupat, com sempre, amb els millors productors
del panorama nacional, molta experimentació amb ritmes
i lletres i col·laboracions de luxe per continuar, així, pujant
el nivell.
Després de l’èxit dels seus anteriors treballs (amb Don
gelato van guanyar el premi Enderrock al millor disc
de músiques Urbanes de Catalunya) el grup de Sabadell
ha presentat ‘AfterSun, un disc que ha aconseguit els
millors números de la seva carrera. Amb cançons com
“Sant Hilari”, el hit “Bona vida” amb la col·laboració de la
germana petita de la Bad Gyal, o la cançó oficial de l’estiu
d’Icat Fm ‘Un Estiu Perfecte’. Un treball molt refrescant i
optimista que neix del sentiment que aflora en acabar-se
les restriccions provocades per la pandèmia.
Amb nou àlbum sota el braç i amb la sensació de ser els
referents de la urbana en català per milers d’adolescents
han començat la seva gira amb un directe molt treballat,
una posada en escena i una producció només a l’abast dels
millors.
Flashy Ice Cream son els més frescos de Catalunya!!
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P.A.W.N.

Trap | Urban | Drill

CAT · P.A.W.N. Gang, Pretty Ass White Niggas Gang, és

la font d’inspiració de tota una promoció d’artistes i grups
d’estil urbà.
Son un grup de culte a Catalunya, un fenòmen musical
i cultural de tot un país! L’any passat van presentar nou
disc: ‘Oli d’Uliba’ i nova gira, finalment cancel·lada a
causa de la pandèmia, però això no els ha aturat i els ha fet
treballar de valent en una nova mixtape que, a més a més,
suposa els deu anys de trajectòria del grup: ‘RESPAWN’.
Un nou disc amb més hits que s’han de sumar al seu enorme
repertori de clàssics com “tu i tu”, “Nai truca’m al móvil”,
“Jo vui ser pulisia”, “Vastit d’amiri” o “io competeixo” que
van fer conjuntament amb els MANEL en directe a una sala
APOLO absolutament plena i entregada.
P.A.W.N. Gang són maleducats i rebels… i també un grup
que passarà a la història de la música per convertir-se en
els primers i únics referents de tota una generació i d’un
nou genere musical que ara mana arreu, el TRAP.
Ara, més madurs i reformats reneixen amb RESPAWN per
celebrar 10 anys de carrera i d’èxits.
ELS P.A.W.N. GANG SON UN ESPECTACLE EN SI MATEIXOS!
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BOUNCE

Hip-Hop | R&B | Electrònica

CAT · Bounce Twice, grup resultat de la unió entre Lil

Aiden, cantant, i el productor i Dj Efren Kairos, fan un salt
en la seva carrera fixant per un segell referent en música
urbana a Catalunya: Delirics. Amb influències com el Hip
Hop old school, Soul, R&B i música electrònica, presenten el
seu àlbum debut ‘RAVE ON’.
Després d’avançar temes que ja són un èxit com ‘T’he
esborrat’, ‘No em sobren bales’ o ‘Pull over the ex’, publiquen
un disc que suposa un abans i un després en el panorama
músical del país.
Avui ja son banda referent de la urbana Catalana, i amb la
gran diferencia de que està liderada per una dona. La seva
proposta musical és una oda a la festa, a recuperar tot el
que s’ha perdut a causa de la pandèmia.
Un grup sobrat de flow, talent, personalitat i estil! Els
seus temes son dels més recurrents a emissores com Els 40
Urban, Icat fm, Flaixbac o Radio 3. Artistes com Gertrudis,
P.A.W.N. Gang o Calero LDN ja han volgut col·laborar amb
ells. I si alguna cosa s’ha de destacar amb MAJÚSCULES
d’aquesta proposta és la seva energia i força als directes.
Bounce Twice fan saltar, ballar i cridar fins a aquell que
mai els ha escoltat.
Bounce Twice és, sense cap mena de dubte, una gran
personalitat i un directe elèctric que hipnotitza! No te’ls
pots perdre!!
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SEXENNI

Pop Festiu | Urban

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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LAS BAJAS

Electro | Urban Music

CAT
· Las Bajas Pasiones és un projecte d’Electrònica i
Músiques Urbanes LGTBIQ, on es connecten unes descarades

ganes de viure, cremar les seqüeles de les sabates a la pista, i
una actitud antagonista davant el que ens venen com a vida.
El Rap cru i directe de Trusty, les melodies Pop i tornades
enganxoses d’Edu Lliura, els sintes de Toni Taboo s’entrecreuen
amb les guitarres i uns beats d’un altre món, i d’un altre temps
que encara ha d’arribar. Algun dels seus temes ja són hits de la
comunitat LGTBIQ i els seus concerts són una festa alliberadora
que converteix qualsevol espai en una pista de ball sense fi.
En la seva música reivindiquen solucions col·lectives a problemes
que ens venen com individuals, potser per això s’envolten d’un
gran nombre de col·laboradors com els i madrileñxs Tremenda
Jauría, la reggeatonera argentina Chocolate Remix, la rapera
lesbiana Bittah de Tribade, Panxo de ZOO, el drapaire de el futur
Nept1 o l’ambaixadora LGTBI del rap Kenya Grammo Suspect…
Amb dos discos a la esquena, Rizomas Salvajes (2018) i Bichx
Rarx (2020), l’11 de Febrer de 2022 ens sorprenen amb un nou
àlbum: Neocancaneo (Delirics, 2022). Un disc que representa
una forma de mostrar la seua part descarada de la vida, lligar en
parcs a les afores de la ciutat, somriure-li a lo poc que el sistema
patriarcal ens deixa, i empoderar-se com persones que estimen
viure i que volen reventar qualsevol rastre de moral represiva del
cadàver del patriarcat.
Este disc te més desvergonyiment que mai, més ganes de ballar,
es més proper a l’electro-punk i més rebel que els anteriors.
Guitarres grunge per a la pista de ball, tornades “coreables”, rap
dionísic a la fi dels temps i beats que venen a alçar-te del sofà a
150 bpms. Berlín i Seattle enrollant-se a una festa underground
de Barcelona.
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