
 

U 9  
9 bandas emergents de pop punk 
Des de sempre a ‘Flor y Nata Records’ hem tingut la 

inquietud de buscar noves bandes i propostes interessants i 
arriscades, i avui et presentem el fruit de mesos d'escolta 
de centenars de cançons: 9 bandes que emergeixen de les 

profunditats perquè les coneguis i gaudeixis,  
un snack de 2 cançons per banda. 

Ah sí! U9 era un submarí de la I Guerra Mundial. 

 

 
- referència: FyN-22 
- pvp: 11 € 
- format: CD 
- estil: varis de pop punk 
estatal 
- cód.barres: 8435015509347 
 
info@florynatarecords.com 
www.florynatarecords.com

 

STUKAS RAKUDAS.  
Obren el disc aquest tres alacantín que va créixer veient a la TV les aventures de l'etern perdedor 
Pierre Nodoyuna. Carreguen sense pietat contra l'heavy d'uns iaios com a “Cuando escucha a 
Barón Rojo, piensa en ti” i li troben la cara divertida al porno a “Pornostar”. Des de 2004 han 
compartit escenari amb The Misfits, The Queers i Marky Ramone entre d'altres.  
+ INFO BANDA

NINGOONIES, 
quartet madrileny, hereus directes però a la vegada irreverents dels mateixos Ramones “Los 

Baterias de los Ramones”, llancen al.lusions políticament incorrectes en “Fan del terror italiano 
enamorado” a Manu Chao!!!. Ells mateixos diuen “sonem com el cul i ho sabem”.  

+ INFO BANDA
 

 

THE BIKINIS,  
trio d'Elx, els caracteritza la desimboltura implacable, cançons enèrgiques amb estribets 
contagiosos, en “Amigos” i temàtica del carrer, de l'institut, de les sèries de la tele, d'avui mateix... 
“Batido de chocolate”. Les dues cançons produïdes per en Joaquín Niki i en Pelayo DDT !!!  
+ INFO BANDA

LA LA LOVE YOU,  
poden semblar tous però quan menys t'ho esperes, s'embalen i poden recordar-te a qualsevol 

d'aquells grups de principis del que es va dir La Movida. Aporten al disc “Haciendo el camelo” i 
“Mi chica sideral”. Fans de Miriam Díaz Aroca, es gronxen per Parla. Han sortit a “SMS” de 

LaSexta, i treuen ja el senzill “Sabes que te quiero”. 
+ INFO BANDA  

 

INDIENELLA,  
són dos, noi i noia, ell de Gijón, ella de León, així que el seu pop ha d'anar saltant muntanyes 
contínuament, el que surt del subconscient a l'hora dels títols “Acróbatas” i “Hoy te veré”. És 
possible que els hagis escoltat a “Flor de Pasión” de Juan De Pablos a Ràdio 3. 
+ INFO BANDA

PINKGLOVE,  
dues noies de Barcelona que situen al seu “Chico de Ciencias” en un ambient universitari, que es 

reprodueix de nou en “Versalles no para”, encara que aquesta vegada traslladen el seu gairebé 
tecno-pop a la classe d'història. Si Bettie Page (*) fore cantant hauria matat per estar amb elles 

+ INFO BANDA
 

 

PSYCHOLOOSERS.  
Amb ells tornem a les bases poderoses i a les lletres irreverents. La temàtica varia entre frustració 
teenager, les pelis de terror, a “Ultracuerpos”; assassins en sèrie i una pila de freakis que busquen 
venjança com en “Jódete”; moltes vegades ubicats en els paratges dels instituts i tota mena de 
situacions adolescents. Són un trio de la culta Salamanca. 
+ INFO BANDA

ALL THE CREAM,  
quartet de Vigo format el 2004, són els únics que utilitzen l'anglès per llançar poderoses 

descàrregues de poc més de dos minuts en les que encara tenen temps per fer jocs de veus com 
en “My friend”, el seu altre tema és “Everything's O.K.”. Aviat tenen previst publicar el seu primer 

EP-CD amb el títol de “Never told you this before”.  
+ INFO BANDA

 

BLASADRIVERS 
de Móstoles (Madrid), però van debutar a Torrejón tocant gairebé sense mitjans i cantant en 
anglès, però l'amistat que uneix a Juan, Nacho i Verjas els ha fet superar totes les dificultats. 
Prenen el seu nom d'una companyia d'autobusos. “Hikikomori” i “Paso de ti” són la seva aportació 
tancant aquest U9: un àlbum que comença com un sisme submarí i emergeix de l'under !.
+ INFO BANDA
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