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MICROBIO PRESENTA NOU DISC “OFICIO Y TERAPIA” 

 

MICROBIO “OFICIO Y TERAPIA” 
(Guspira Records 2020) 

 

 

01. Reliquias y Milagros 
02. Mi Aportación al Rap 
03. El Bicho Dentro del 
Bicho 
04. Bien Mal 
05. Serlo Todo (con Sharif 
& Mxrgxn y DJ Hazhe) 
06. No Hay Quien Nos 
Salve 
07. Crímenes De Lessa 
Humanidad (con Guillem 
Codern) 
08. Gente Que No 
09. A Tu Casa 

 

10. P.M.M.S. (con EQVVS 
Lacrima) 
11. Truth (Bars and Hooks) 
(con Berta Thomas y Bombony 
Montana) 
12. Mis Ídolos 
13. Aguardiente 
14. Sigo Buscando (con 
Lágrimas de Sangre) 
15. No Lo Cambio Por Nada 
(con Sample Corp) 
16. Amor 
17. El Oficio 

 

 

*Microbio és conegut per ser un dels MCs de la mítica banda de rap Lágrimas de Sangre (BCN 

– El Maresme). 

 

El cantant de la reconeguda banda Lágrimas de Sangre, presenta el primer disc en solitari, 
desprès de tota una carrera en grup amb 3 discs que els han portat a congregar milers de 
persones en festivals multitudinaris i fer desenes de sold outs per tota la península. 
 
“Oficio y Terapia” ens ofereix rimes conscients a partir del flows, combos i estructures sense 
renunciar mai a la musicalitat en la veu i en les produccions, sent un estil marca de la casa a 
Lágrimas de Sangre, tot i buscant en aquest nou àlbum un so més cru i hivernal. 
 

Després de la bona acollida dels seus 3 primers singles que ja acumulen quasi mig milió de 

reproduccions en les diferents plataformes digitals, Microbio finalment ens mostra aquest nou 

treball en què el barroquisme de les seves lletres ha contagiat l’essència mateixa del disc 

confeccionant un extens tracklist de 17 cançons. 

 

El disc ha estat produït per Acid Lemon amb aportacions de Rama Lama, i s’ha comptat una 

vegada més amb el talent de músics com Gordo del Funk, Ricard Cots, Horacio Cisneros, Sergio 

Aragó, Oriol Escolano i Guillem Codern, a més de dos col·laboracions instrumentals: Hazhe a 

“Serlo todo” i Bombony Montana a “Truth”. Tot això mesclat per Chalart58 de La Panchita y 

masteritzat per Xavi “Lek” Farré. 
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A nivell de col·laboracions el disc compte amb la participació de Lágrimas de Sangre a “Sigo 

buscando”, Sharif & Mxrgxn al segon single “Serlo todo”, Sample Corp a “No lo cambio por 

nada”, Eqvvs Lacrima a “PMMS” y Berta Thomas a “Truth”. 

 

“Oficio y terapia” és una col·lecció de cançons treballades i creades a consciencia per trencar 

idees preconcebudes. Combina a la perfecció la crítica característica del gènere i la observació 

introspectiva de valors i raonaments. 

 

Des d’aquesta visió crítica, trobem “No Hay Quien Nos Salve”, una cançó que ens endinsa a un 

món fatalista. Amb ritmes ferotges i crues sobre com el capitalisme ha deixat en la misèria i a 

la seva sort als que lluiten per sobreviure en aquest “mundo de locos”. Amb el mateix estil 

implacable carga a “Gente que no” sobre els “enemigos de la sociedad”. En un beat ràpid 

Microbio llança versos que “le queman como una llama” i s’anomena a ell mateix part de la 

resistència. Lluitant contra la ignorància, a “A Tu Casa” fa una crida a la reivindicació activa en 

el marc de la contracultura, l’únic poder capaç de fer-li front al feixisme institucional. 

 

Deixant de banda aquesta versió més agressiva, descobrim una faceta del artista que 

reflexiona sobre l’ús del rap com a teràpia. Baixant de pulsacions i exposant-se al complet 

tenim “Bien Mal” i “Aguardiente”, dos cançons on extreu els seus temors i preocupacions més 

profundes per a presentar-les sobre una instrumental més suau i relaxada. A “El Amor” elogia 

totes les formes que hi ha per demostrar amor; en situacions quotidianes i en detalls especials. 

En aquesta aturada de confinament que ens ha obligat a parar, ell ha reflexionat sobre aquest 

sentiment que té el poder de moure el món. Aquest treball culmina amb “El Oficio”, una cançó 

pels entusiastes del Rap en majúscules on el veterà MC rapeja sense escrúpols durant 11 

minuts de rima continua sense tornades. 

 

En definitiva “Oficio y terapia” ens parla de la relació de Microbio amb el rap, amb l’art, amb 

l’espectacle, i amb el món a última instància, proposant un viatge d’emocions que no et 

deixarà indiferent, i que amaga reflexions sobre l’evolució personal, professional i humana. 

Microbio s’ha alliberat de tots els seus prejudicis en aquestes 17 cançons que veuran la llum el 

pròxim 11 de desembre. 

 


