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Xiu Xiu Plàstic, festa i bogeria
Estrenem un avançament del seu primer disc, 'Exòtic'

Xiu Xiu Plàstic | Arxiu del grup

Amants de l'electropop vuitanter, Xiu Xiu Plàstic l'actualitzen al seu primer disc, Exòtic (autoeditat),
que sortirà a la llum el 13 de maig. A Enderrock.cat ja en podeu escoltar un avançament de dues
cançons i el seu nou videoclip, "Loco Disco".
L'any 2012 va néixer a Barcelona Xiu Xiu Plàstic, un grup que pren com a referent l'electropop
dels vuitanta. Però què és el que més els atreu d'aquella època? "L'extravagància és una de les
coses que més ens atreuen, això i el so, tot i que nosaltres puguem tenir referents més propers
en el temps", expliquen. Estan parlant de grups com Yelle, Les Rythmes Digitales i Pinker Tones.

A l'edició del Sona9 2012 van arribar a les semifinals, i dos anys més tard van començar a treballar
en el que seria el seu primer disc d'estudi, que finalment publicaran aquest divendres 13 de maig.
"A meitat del 2014 ens vam adonar que encara no teníem gaire clar com volíem sonar, ni què
volíem expressar. No acabàvem d'estar contents amb la situació. Després d'un període de reflexió
vam canviar la nostra manera de compondre i tot va començar a rodar", valoren.
A Enderrock.cat ja en podeu escoltar un triple avançament, tres cançons, i una en format de
videoclip. A "Loco Disco" representen "la festa i les seves banalitats":
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=QsQeJMoAXmY

http://www.enderrock.cat/noticia/12839/xiu/xiu/plastic/festa/bogeria
Pàgina 1 de 2

Al següent tema, "Hi ha alguna cosa a l'aire", el grup ha festejat amb la sonoritat de l'electrònica
francesa dels noranta:

A "La música sona" s'hi pot escoltar "el so més característic de la banda, una base electrònica
amb certs tocs de guitarra funk":
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