CONTINUA LA GIRA “SOM” DE DUBCAT
El trio barceloní electrònic continua aquest 2019 la gira de presentació
del seu primer LP titulat “Som”.
Sonoritats de l’electrònica britànica i la seva tradició clubbing i de
fusió amb ritmes forans com el reaggae i el Hip Hop. Lletres que “lluiten”,
muten i es comprometen amb cadascuna de les causes que mereixen ser defensades. En definitiva una alternativa a l’escena musical catalana actual,
per “traspassar totes les regles, murs i fronteres”.
Composat a cavall de Barcelona i Londres, el disc ha estat produït i mesclat
pel productor Mark Dasousa (Aspencat, Zoo, Smoking Souls) i editat per New
Beats (Kasba Music), segell independent de referència de la capital catalana.
El grup format per Joan Llobera (veu), Mireia Lorente (veu) i Marc Taulé
(bases i veus), ha comptat amb la col•laboració de Marta Trujillo als cors
“Es tracta d’una nova proposta a

i amb el productor Ainz Adams amb el tema “A Temps”.

Catalunya que s’aparta de l’indie i
el mestissatge que estem acostumats a
escoltar en les propostes que arriben
al País Valencià. Sons que recorden a Ràdio Macramé, Orxata o a Zoo

El disc ha sigut presentat a diferents sales del territori català com la
Sala Apolo de Barcelona, Lo Submarino de Reus, L’Alternativa de la Bisbal
d’Empordà, així com a les Barraques de Vic o el CausoundBoi Fest.

o inclús Aspencat. Estos de Dubcat
semblen valencians!”
- Hector Peropadre (Aspencat) -

“Dubcat presenten Som, el nou LP

Aquest 2019 s’esperen noves sorpreses, entre d’altres, la presentació de
nous temes per a un futur nou treball de la banda.
Dubcat! Escombrant les pistes! Poètica i política! Connectant!

que completa les perles que ens han
anat presentant aquest any. Amb una
electrònica fresca i desenfadada,
mesclen bases i melodies festives amb
unes lletres divertides, compromeses
i farcides de missatge.”
- Albert Avilés (Ebri Knight) -
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