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STILL ILL PUBLICA EL SEU PRIMER DISC EN SOLITARI 

 
 

 

 

 
STILL ILL “ALLÒ QUE MAI NO MOR”  
(Guspira Records 2020) 

 
01- Vinc 
02- Tot bé a casa 
03- Lifegoals (con Autèntic home llúdriga y EAM) 
04- Micròfons i fogons 
05- Cremissima  
06- Emprenta 
07- Ara torno (con Lágrimas de Sangre y Adonde Boy) 
08- Pas ferm (con Adala y Senyor Oca) 
09- Allò que mai no mor 

 

 

*Still ill  és un dels membres de la mítica banda de rap Lágrimas de Sangre (BCN – El 

Maresme). 

*"Allò que mai no mor” (Guspira Records 2020) és el primer dels 3 discs dels 

membres de LDS en solitari i que veuran la llum en els mesos vinents. 

 

El cantant de Lágrimas de Sangre, presenta el seu primer disc professional en solitari, 

després de diverses referències auto editades i tota una carrera en grup, Still ill 

comença un nou camí en paral·lel als altres MC’s de la formació, i ho fa en català, la 

seva llengua materna. Un treball de 9 cançons escrites en el període de confinament 

de 2020 on l’artista ha connectat amb la seva part més creativa, on hi trobem 

sonoritats que ens recorden a la ja famosa identitat de LDS que tant ha fet saltar als i 

les joves en festes majors de tot el territori, com lletres més introspectives en les que 

Still ill reflexiona sobre l’existència humana i els rols que ocupem en aquesta societat.  

Durant el recorregut d’aquest treball, travessem tota classe de paisatges musicals que 

els productors Acid Lemon i Rama Lama han creat de la mà de Still ill, des de sonoritats 

més introspectives que trobem a “Vinc”, “Empremta” o “Allò que mai no mor” fins a 

ritmes alegres i estivals que trobem a “Tot bé a casa”, una cançó que parla de la 

necessitat de trobar-se a un mateix dins del seu espai vital en un període d’obligat 

aïllament, o “Micròfons i fogons”, una cançó on Still ill junta les seves dues passions: la 

música i la cuina.  

Pel que fa a les col·laboracions, el disc compta amb la participació de dos dels grans 

pilars de la música urbana del moment, Adala i Senyor Oca, màxims exponents del 

Reggae i del Rap català respectivament. Alhora també hi trobem, com no podia ser 

d’altra manera, Lágrimas de Sangre, que ens sorprèn amb una cançó alegre i jocosa en 
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la qual també hi participa l’humorista Llimoo, interpretant el seu famós i excèntric 

personatge “Adonde Boy”, una fusió realment curiosa amb la que LDS àmplia el seu 

ventall de col•laboracions originals precedides per altres humoristes com Miguel 

Noguera o cantants de reputació internacional com Kutxi Romero. Tanmateix trobem 

la participació de EAM (banda de Rap de Palamós) i l’Autèntic Home Llúdriga, amics i 

col·laboradors habituals que reconeixeran aquells seguidors fidels a la trajectòria de 

LDS. 

Introspecció i crítica social van de la mà en aquest nou disc de Still ill, on també hi ha 

lloc per l’humor i el “flow” en temàtiques més lleugeres que proposen un recorregut 

amb tota classe d’emocions a l’oient. Un disc dirigit als amants del rap però que 

explora més enllà del límit de les convencions tradicionals i despertarà curiositat a tot 

aquell que s’hi vulgui apropar. 

 

  
  
 
 

 


