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SR. WILSON: “4 FLORES”  
(Guspira Records 2020) 
 
Veu i lletra: Xavier Ojeda Serra 
Producció: Genís Trani Nadal 
Col·laboracions: Juancho Marqués, Meritxell Neddermann. 
Mescla: Genís Trani Nadal   
Màster: Xavier Lek 

 

Sr. Wilson és un dels artistes de l’escena Reggae i Dub més respectats, amb més de 10 anys de carrera i 

centenars d’actuacions per tot Europa, així com Llatinoamèrica, USA i Japó.  

Sr. Wilson està en el millor moment de la seva carrera. Desprès dels seus exitosos últims senzills “Stay 

homa” amb Stay Homas, o “My Driver” amb Biga Ranx. Però no es queda aquí, Sr. Wilson torna a l’acció 

evolucionat i actualizat. En aquests últims dos anys ha estat treballant ‘non stop’ para apropar-se cada 

vegada més a un so més personal i a la vegada més fresc i actual. El resultat és aquest nou treball en format 

EP anomenat “4 Flores” juntament amb el reconegut productor Genís Trani.  

Dins d’aquest nou treball trobem els seus dos avançaments. “AIRE” va ser la carta de presentació de Sr. 

Wilson sobre sons Afrobeat, amb líriques en Castellà i una producció cuidada al mil·límetre en la qual es 

percep la seva influència del Reggae i el Dancehall.  

“LIBRE” consolida aquesta evolució en una col·laboració amb Juancho Marqués, referent del rap en 

espanyol. LIBRE és una oda a la dona lliure, independent i treballadora. Amb una instrumental enèrgica i 

plena de vida que creix fins a una catarsi rítmica, però a la vegada íntima i serena amb tocs de Dancehall i 

Afrobeats. Una bomba musical que ja acumula 200.000 reproduccions a Spotify i unes altres 200.000 a 

Youtube en tan sols un mes. 

“MARCO” demostra la seva capacitat a adaptar-se als nous sons, més urbans i electrònics. Entre una mescla 

d’Afrobeats, Reggaeton i Pop, “MARCO” descobreix una tornada i melodia capaç de relatar les dues 

versions d’una mateixa relació i les diferents visions de cada part. Amb un ritme més repetitiu i combinat 

amb rimes molt més sinceres, aquesta cançó sorprendrà a tot aquell que l’escolti. 

Por últim, però no menys important, tenim “ELLA”, una cançó més reivindicativa. En un format de 

“storytelling”, aquesta cançó compte amb Meritxell Neddermann que, juntament amb Sr. Wilson, han 

treballat per crear una interessant personificació de la llibertat d’expressió. Tot això sobre un potent beat 

amb reminiscències dels  80’ i tocs Gospel amb les suaus melodies de piano, que la mateixa Neddermann 

ha interpretat. 

4 Flores” és una selecció d’un ram extret d’un jardí que Sr. Wilson i Genís Trani, el seu productor, porten 

cultivant i mimant des de fa dos anys. Ens entregaran la resta del ram? 


