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NOU EP DE LIL RUSSIA & JAHZZMVN: “ZALAMERA” 

 

 

“ZALAMERA” (Guspira Records 2020) 
01 – Radical 
02 – D.A.N.Y.Á. 
03 – A tu vera 
04 –De cuando niñas feat Masiva Lulla 
(Tribade) 
05 – 93 
06 – Cor Gegant 
07 – Entre calás 
 

  
 

La rapera Lil Russia i el seu productor Jahzzmvn ens presenta el seu nou EP “Zalamera” (Guspira 

Records 2020).   

La fusió de líriques combatives i feministes de la Montcadenca, Lil Russia, amb les instrumentals 

explosives del granaí i resident al barri de Sants, Jahzzmvn, apropen el so dels carrers als 

escenaris.   

 

Després de varios singles a Youtube durant el confinament, ja tenim disponible aquest EP.  Set 

cançons amb lletres afilades sense embuts que van del Rap mes cru al Reggaeton o al Rap dels 

noranta. 

Aquest Ep inclou la col·laboració de Masiva Lulla (Tribade) a “De cuando niñas”, previ single 

acompanyat d’un videoclip grabat a Barcelona per Terral Studio.  

En aquest EP també hi podem trobar “Cor gegant”, un track en català que va sortir durant el 

confinament amb un videoclip grabat entre el pati de llums i les escales del seu edifici. 

Pero si hem d’escollir una cançó que representi i defineixi la identitat de Lil Russia ens hem de 

quedar amb “Entre calás”, tot una declaració de principis. 

Lil Russia és una rapera de l'escena Underground de Barcelona que poc a poc es va fent un nom 

a la escena catalana.  Ha participat al recopilatori Rap de la Terra i el seu anterior EP “Deshielo” 

va tindre un bon impacte a l’escena amb repercussió al Mondosonoro, Enderrock, a Icat FM o 

Radio 4 entre d’altres. 

Ara comença una nova etapa de la mà de Guspira Records. Lil Russia & Jahzmvn han vingut a 

quedar-se. 
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