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ACROS PRESENTA “MOLTS MOTIUS” AMB LÁGRIMAS 
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ACROS & LÁGRIMAS DE SANGRE:  
“MOLTS MOTIUS” (Guspira Records 2020) 
 
Veu i lletra: Acros i Lágrimas de Sangre 
Producció:  Class Beats 
Scratches: Dj Can 
Mescla i master: Ferran Sabanés 

 

  
 

Acros és un raper i productor barcelonès que comença a l’escena underground del rap en català el 
2015. Caracteritzat per les seves lletres reivindicatives i de protesta es fa un lloc a l’escena amb un 
estil innovador, el “Hardcore”, que té uns versos crus i contundents, i utilitzant la seva llengua 
materna, el català.  

Desprès de dos avançaments, Acros dona el cop de sortida al 2021 amb la presentació del seu tercer 
senzill “Molts Motius” que formarà part del seu nou disc “Hard Cor” (Guspira Records, 2021). El nou 
senzill compte amb l’esperada col·laboració de Lágrimas de Sangre que, després del llançaments dels 
seus discos en solitari, tornen més forts que mai en aquesta cançó.  

És un moment difícil per la cultura, però encara es veu més agreujat si ens centrem en la 
contracultura. La funció social de rap és reivindicar i fer explícites les injustícies socials i precisament 
“Molts motius” és tot això, Rap agressiu i crítica social en estat pur. Defensa la lluita de classes i 
reclama al barri el poder de reivindicar el que li pertoca revelant-se contra les normes que escanyen 
les classes minoritàries.  

Acros i Lágrimas de Sangre llancen versos sobre tot el que els encén i els omple de fúria. El resultat 
són uns versos sobre una instrumental ferotge de guitarres elèctriques que carreguen sense pèls a la 
llengua sobre la violència policial, la pobresa energètica i defensa la llibertat d’expressió.  

“Molts Motius” esta produït per Class Beats amb els scratches de Dj Can i mesclat per Ferran 
Sabanés a Roomlab Studio. A més, ve acompanyat d’un videoclip realitzat per David Taboas amb la 
col·laboració de Melissa Estaba. 

Acros està treballant en el seu nou disc “Hard Cor” que veurà la llum a mitjans del 2021. Aquest LP 
estarà format per 14 cançons on hi trobarem col·laboracions destacades com aquesta amb Lágrimas 
de Sangre, però també amb Senyor Oca i Femaz.  


