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El Rock Alternatiu canvia de corona i el primer nom en la 

llista successòria és el de Rotten Kings. Aquests «reis podrits» 

vénen de Mallorca, però per una vegada ens resistirem a 

relacionar termes que res aporten a la ressenya merament 

musical. El seu regnat «bo» va començar a mitjan 2016 amb 

una graduació acadèmica i molt aviat les seves quatre 

joveníssims protagonistes es van animar a rodar-se en 

directe en algunes festes i esdeveniments amb caràcter 

reivindicatiu o solidari. També van tocar en sales de la seva 

Palma natal, mentre alguns els catalogaven com Funk. 

No apreciem aquest estil per cap lloc, però sí en canvi una 

fina i elegant línia de clàssic Pop britànic, amb una certa 

sofisticació en la cura dels seus arranjaments i harmonies.

A l’abril de 2018 la banda va presentar el seu primer single 

-‘Ready, go!’- i un any després va guanyar el MoboConcurs 

convocat pel MoboFest Music Festival. Els seus següents 

senzills van ser ‘Without help’ (2019) i el molt recent ‘Old 

town’, que avança el que serà el seu primer EP, a publicar 

en el mes vinent de març. Segons explica Jordan Ríos, un 

dels components de Rotten Kings, «el concepte de la cançó 

gira entorn dels dubtes i contradiccions personals que 

sorgeixen al llarg d’una relació interpersonal que comença 

a anar-se a pic».

Components

Jordan rios 
voz prinCipal y guitarra

alberto roldán 
guitarra solista y Coros

Fausto miCheletti 
baJo y Coros

dani solé 
batería y perCusión
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Nou single ‘Old Town’

La banda mallorquina Rotten Kings estrena el seu nou single «Old Town«, 
juntament amb videoclip, avanç que forma part del que serà el seu primer 
EP, que veurà llum en el mes vinent de març.

El concepte de la cançó gira entorn dels dubtes i contradiccions personals 
que sorgeixen al llarg d’una relació interpersonal que comença a anar-se a 
pic. Gravada en Tramuntana Estudis, aquest single suposa un punt d’evolució 
per a la banda en tots els aspectes, sent clau en la cerca del seu propi estil 
com a banda.

El nou tema ve acompanyat d’un ambiciós vídeo que demostra el que 
aquesta jove banda és capaç de realitzar Rotten Kings, la jove banda de rock 
alternatiu, acaba de presentar un nou senzill com a avançament del qual 
serà el seu primer EP d’estudi, el llançament del qual està previst per a març. 
El tema, gravat en Tramuntana Estudis, ve acompanyat d’un cridaner vídeo, 
d’impecable factura, dirigit per tota la banda i realitzat per Dani Solé. «Old 
Town» aborda els dubtes i contradiccions personals que sorgeixen quan tota 
relació comença a deteriorar-se. Segons declaren els seus integrants:

Aquesta cançó té molt major sentit dins d’un context, ja que es tracta de la 
tercera cançó d’un EP conceptual en el qual es pretén contar una història 
de principi a fi. Quant al seu so, apreciem una clara intenció de trobar un 
estil propi, amb guitarres punxegudes i molt processades, versos molt 
melòdics, bateries crues i envolupants línies de baix. I ara sí, us deixem amb 
l’encomiable vídeo de «Old Town», ja disponible en les principals plataformes 
digitals.
 

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

Rotten Kings - Old Town

Rotten Kings - Daydream

Rotten Kings - Think Right Now

https://youtu.be/HbLsPIS4zBo
https://youtu.be/sB3UptuzDjE
https://youtu.be/a0zUqQzyfzA
https://www.facebook.com/rotten.kings.music/
https://open.spotify.com/artist/67qB4bSeImokk6oP7smFXR%3Fsi%3DJZu8mJ4sQFGVwfrmRcuvDg
https://youtu.be/HbLsPIS4zBo
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ROTTEN KINGS

‘true’ és una de les 
darreres Cançons 
dels mallorquins 
rotten Kings. 
4 amiCs que es 
varen Conèixer a 
l’esCola i varen 
deCidir Formar un 
grup. i ara, CinC 
anys després, estan 
a punt de publiCar 
‘raindrops’, el seu 
primer ep.

Fa poCs dies varen 
estrenar aquest 
videoClip. ‘old town’ 
és la terCera Cançó 
de l’ep, i reFleCteix el 
moment en què una 
relaCió Comença 
a trontollar. i ho 
Fa amb melodies 
aCurades, Capes 
de guitarres 
proCessades i 
un videoClip que 
hipnotitza.

i així ho han Fet. el 
26 de març varen  
publiCar ‘rain 
drops’, i amb vista a 
l’any que ve el seu 
primer àlbum de 
llarga durada. i el 
que va Començar 
Com una manera 
d’evadir-se amb 
la músiCa, s’ha 
Convertit en tota 
una deClaraCió 
d’intenCions.
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ubiCaCió esCenari

BATERIA Y COROS

GUITARRA 
SOLISTA Y COROS

VOZ Y GUITARRA 
RÍTMICA BAIX I COROS
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CONTRACTACIÓ

Àngel Pujol
605 063 285
angel@manangelment.com
www.manangelment.com

https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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