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Intro
No Fear (amb Invincible)
Una Vida de Luxe
Passat, present, futur (amb Fetitxe 13)
Proposta de Mínims

At Versaris van entrar per la porta del darrera i en poc, molt poc temps, ja eren assaltant-te la nevera. Són
el no-grup però la seva no és una broma: és de pes i no fa gaire que dura. És intermitent, mesclen la
musical amb praxi dura, intercanvien la trinxera: és la seva única bandera. Rap i consciència en constant
dialèctica, activisme i música troben clímax d’excel·lència poètica. Aquests negres són la fotuda
avantguarda i porten sis anys marcant el camí, encara que s’entestin a negar-ho.
I ho han tornat a fer. Es despengen ara amb un EP de quatre temazos i una intro sublim quan tothom
esperàvem l’elapé. Poc, sí, però suficient per combinar-se amb Waajeed, Invincible, Lex Luthor, Sone,
Fetitxe 13, Viktor Pzza o membres d’Oest. Després de dos llargues durades, un EP solidari amb la vaga
de buseros de TMB i un espectacle i disc en directe de punt i apart amb Asstrio. Després d’innumerables
concerts a sang, suor i fetge, arreu: de Manhattan a Copenhagen, del Poblenou fantasma a la Itàlia dels
centres socials, de la Irlanda del Nord en pau relativa al Sabadell i Sants en guerra de facto. Ara aquests
cabrons volen que la por canviï de bàndol amb No Fear, amb 5 noves cançons que tornen a ser cop de
timó. Se’ls hi acaba la paciència, ja no hi ha avisos per navegants i només queda abaixar el cap i intentar
seguir-lis l’estela. O si més no intentar no caure per la borda després del volantasso. És igual, salveu-vos
si podeu. At Versaris ens porten una proposta de mínims per a ells que per nosaltres està més petada
que mai de música. De música amb pes que ens agafa a contrapeu quan avui tothom marca el mateix pas.
Proposta de mínims més petada que mai de lírica que torna a acompanyar de manera excelsa una realitat
plagada de clams al cel però plena d’esperances. De lírica basada també en la revisió de tot allò après.
Que no ho veieu? Més sentit comú ja no és possible.
No. No cal que proveu de titllar-los d’indepes. No demaneu més per què canten en català. No goseu
etiquetar-los d’anti. No apliqueu categories caduques. No proveu d’esbrinar les seves aspiracions. Esteu
perdent el temps i no teniu ni idea: tot això ha quedat enrere, amb vosaltres. Aquests negres estan per
sobre i floten transcendint les consideracions desfasades. Van una passa per endavant, assumeixen riscos
a tota trinxera que ocupen. No. Feu tard. Aquests negres estan fent història i se’ns posen els pèls de punta
només de pensar com ho fan possible: marxeu tots, així de simple, At Versaris són arreu. Poseu-vos-hi
com vulgueu.
DESCARREGA’L GRATUÏTAMENT www.atversaris.cat

Més informació, fotografies, biografia…
www.promocioppf.com
Per concertar entrevistes:
tel. 938 787 480 – 615 276 902
litus@ppf.cat

AT VERSARIS
At Versaris és una banda formada per Pau Llonch (ex membre
de Batzak), Rodrigo Laviña (ex membre de Pirat's Sound
Sistema) i Joan Riera o DJ Singular. Són un dels grups
de rap en català més consolidats, i els pioners a utilitzar aquesta
llengua i aconseguir difusió i reconeixement. Les lletres del grup
toquen un gran ventall de temàtiques, entre les quals destaquen
les que posen de manifest la seva militància anticapitalista.
El 2007 van llançar Va Amb Nosaltres, un treball la sonoritat del
qual ha estat conegudament autocriticada pels mateixos
membres del grup, però que destaca ja per una gran qualitat
lírica i per l'eclecticisme de les produccions musicals, la majoria
de les quals assumides per Pau Llonch i el DJ de la banda en
aquells moments, el DJ Bel, actualment acompanyant als plats a
El Nota. L'any 2008 van presentar La Vida Són 2 Dies… Cedirla o Guanyar-la!, un Maxi que conté 4 temes, avanç d'un nou
treball que veuria la llum el 2009, A cada Passa
Han
participat
en
esdeveniments
com
l'Hipnotik
Festival de Barcelona, el Senglar Rock de Lleida, El Mercat de
Música Viva de Vic, el Festival Cruïlla de Cultures amb qui van
compartir escenari amb Keny Arkana, o a la programació del
Teatre Grec de Barcelona i han visitat també els EUA (Nova
York, Hip hop Global throwdown, Austin, SXSW i
Houston), Euskal Herria, Itàlia (Roma), França (Marsella), Galiza,
etc.
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ANY DE FUNDACIÓ: 2004
LOCALITAT:
Sants / Sabadell / Olesa
ESTIL: Hip Hop
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Facebook
Twitter
iTunes
Spotify

El 18 de juliol de 2009 van lliurar "A cada passa", el seu segon
LP, amb el qual van obtenir el premi per votació popular a millor
disc de 2009 de la modalitat de pop-rock per la
revista Enderrock.
A partir de la primavera de 2010 At Versaris engega juntament
amb la banda de jazz-rock Asstrio una gira, “At Versaris i
Asstrio, per principis elegants”, que s'allargà fins al juny de
2011 per l'immillorable rebuda de la crítica i el públic. De fet,
obtenen a finals de 2010 el premi ARC a millor grup de l'any en
la categoria "Jazz/blues".

VOLS MÉS INFORMACIÓ
D'AQUEST ARTISTA?
Contacta amb nosaltres per tenir més
infos, condicions i disponibilitats.

A principis de 2013 treuen un nou EP titulat "No fear", amb la
col·laboració destacada deInvincible de Detroit i el seu DJ i
productor i Waajeed, i anuncien que propers llançaments de nou
material en format de lliure descàrrega i distribució.

Litus (+34) 938 787 471
litus@ppf.cat

"Allà on acaba la moda absurda i les herències musicals del
subsòl es respecten. Allà on el discurs del rap és sincer i no una
façana de mediocre egolatria. Allà on usar la pròpia llengua no és
estètic sinó naturalment obvi. Allà on, com deia Gramsci, la
cultura no és una pila de dades enciclopèdicament
(des)ordenades, sinó un graó cap a la consciència de classe i
anticapitalista... Allà comença el rap d'At Versaris."

Fotografies, vídeos descarregables,
portada darrer disc...

www.promocioppf.com

www.propaganda-pel-fet.cat
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AT VERSARIS
No fear
(feat. Invincible beat
Waajeed)
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Dos és un

