
CASUAL PUBLIQUEN EL NOU CD: "IL·LUMINACIONS",
EL DARK CATALÀ ASSOLEIX LA MADURESA

CASUAL són un grup format a Barcelona en 1999 per Mon a la Cova (veu i lletres), Erickq23
(guitarra i segones veus), Jordi Farreras (bateria) i el recentment incorporat Bob No (baix).

Els avalen nou anys de trajectòria i un gran nombre de concerts per Europa, cançons repartides
per més de deu discos recopil·latoris en diversos països, el seu anterior CD a Flor y Nata Records
“La Nova Medicina” i una col·lecció d'excel·lents critiques dels seus directes.

Flor y Nata Records torna a apostar per CASUAL, convençuts de la seva vàlua i de l'originalitat
de la seva proposta: DARK ROCK en CATALÀ. Si l'anterior "La Nova Medicina", el quart disc de
la seva discografia, era un EP, aquesta vegada “IL·LUMINACIONS” és un CD complet amb 12
cançons, totes en català excepte una versió en anglès “I hate you”. Va ser enregistrat entre
desembre de 2007 i gener de 2008 als High Gain Studio i mesclat entre
gener i març de 2008 pel propi grup i Diego Güíz.

UN PAS CAP A UN SO PERSONAL

A “IL·LUMINACIONS” el grup evoluciona, partint del seu so fosc cap a sonoritats més roqueres i
amb l'aportació d'energia i d'aire fresc del rock amb influències del pop de Placebo, The Cure o
Queens of the Stone Age. Tot això converteix a CASUAL en un grup únic en la nostra escena més
propera i fa que l'escolta dels seus discos o l'assistència als seus concerts, sigui una experiència
difícilment equiparable a la dels altres grups nacionals.

A “IL·LUMINACIONS” s'han envoltat de músics amics que han aportat noves sonoritats, així amb
Lluís Costabella, Joan Pairó i Vito del grup Kitsch han fet cors a “Il·luminacions”, “Precis”, “30
Cops” i “10 Anys al Llit”, Agustí Busom del grup Abús ha posat veu a “A Mig Acabar”, “Llavors” i
“Hiroshima”. Gruff Rhys dels Super Furry Animals ha aportat una veu telefònica a “Túnel 1”,
Ignacio Lois aporta el seu piano a “Llavors” i Ramón Marc el saxo a “Il·luminacions”, entre d'altres.

NOU BAIXISTA

Bob No havia arribat a Barcelona fa un parell d'anys a buscar-se la vida, un amic li va parlar de
CASUAL i va descobrir els seus primers discos, va rebuscar en tendes per fer-se amb els que li
faltaven i va assistir a un dels seus concerts on sense sense proposar-s’ho va acabar contactant
amb la banda. Hi va haver “feeling” i mesos després quan Jordi Du va deixar lliure la plaça de
baixista, van reprendre el contacte... el resultat el tens a “IL·LUMINACIONS”:  sang fresca, juvenil
i rockera pel combo vampíric barceloní!

Discografia anterior: EP-CD “Fora” (2000), CD “Figura 11” (2003), Maxi CD “Hores Lentes” (2005) y  EP-
CD “La Nova Medicina” (2006)
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