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Mabel Flores ha arribat a la indústria musical per deixar-hi petjada. Amb una jove
però intensa trajectòria, aquesta habitual de l'escena catalana sap com arribar ben
endins i arrelar al cor de qui l'escolta. Gràcies a la seva diversitat musical, rítmica i
temàtica col·loca el pop urbà, els ritmes llatins i la cançó d'autor en una altra
dimensió i guanya una nominació pels Premis Enderrock com a millor artista (2022).
La seva capcitat d'emocionar, naturalitat i el seu missatge, l'autèntic protagonista,
son els ingredients clau del seu directe que fan que sigui tan fàcil connectar amb ella,
sentir-se reflectida en les seves cançons i recrear-se en una mena de catarsi.
Cantautora, poeta i educadora social, va debutar al 2018 amb ENTRE MUJERES, amb
el que va començar a fer-se un lloc a l'escena. Al 2019 va ser guanyadora del Santako
Sound com a millor banda de Barcelona i va quedar semifinalista al Sona9. A partir
d'aquell moment va transformar el projecte, professionalitzant tant el so com el
directe, demostrant que la seva necessitat expressiva no deixa de créixer.
Malgrat la pandèmia, va aconseguir publicar MERAKI (Kasba Music, 2021), el seu
primer disc d'estudi, gràcies al finançament de la seva comunitat a través d'un
crowfunding que va ser tot un èxit. Aquest treball (que compta amb les
col·laboracións de Roba Estesa, Mafalda o Pedro Pastor) ha estat nominat com a
millor àlbum per Muzikalia (2021) i pels Premios MIN (2022).
Decidida, imparable i amb les coses més que clares, evidencia una trajectòria que
cada cop guanya més presència i territori amb un repertori crític, alliberador, en
clau feminista, que es transforma en melodies enganxoses a la primera escolta i que
atrapen pel seu enfoc directe i sencill.
Ha compartit escenari amb artistes i bandes reconegudes entre les que destaquen La
Pegatina, Mafalda, Doctor Prats, Tribade, El Kanka, Roba Estesa, Oques Grasses, La
Otra, Maruja Limón i Suu, entre d’altres.

contractacio@elcaminito.cat | +34 613 02 64 54
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Gaudir del sextet és infinitament millor que les paraules. Aquest format està pensat especialment per
festivals i festes majors. Amb la cantautora al capdavant d'una banda mixta molt potent, el resultat és
un show festiu i deshinibit, carregat d'energia i "bon rotllo".

banda

El directe, amb una armonia perfecta de veus, un baix que desafia la gravetat, uns vents febrils, molt de
sabor a les guitarres i teclats i uns ritmes contundents, va creixent fins a arribar a un clímax demolidor
que convida a ballar, gaudir i deixar-se anar des de la responsabilitat social. Un show sonor i lumínic a
l'alçada de grups mainstream amb una producció musical i escenogràfica cuidada al detall. Una aposta
segura que connecta amb tot tipus de públic.

ESCOLTA EL DIRECTE!
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banda
- Veu principal i guitarra acústica | Mabel Flores
- Bateria | Peri
- Baix i cors | Mar Safont
- Guitarra elèctrica | Miquel Tur
- Teclat, percussió i cors | Edu Núñez
- Tècnic de FOH | Marta Baena / Albert Reca
- Disseny i tècnic de llums | Pedro Salazar
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El format reduït, a trio, està especialment pensat per cicles musicals, festivals o programacions de caire
intimista, on es busca la proximitat i la connexió amb el públic a través de les cançons, pujar el volum d'allò
proper i sentir-se lluny del soroll i de la pressa. Un directe lleuger però complet, on deixar-se emocionar,
aprofitant aquesta proximitat per fer del concert una mena de diàleg amb el públic i on la espontaneïtat hi
juga un paper protagonista. Un repertori que posa la música al servei dels sentiments, i deixa espai cap al
final per cançons més ballables.
(*) Aquest format està dirigit exclusivament a esdeveniments d'infraestructura reduïda, amb públic
assegut i en horari diürn o de vespre (que comencin, màxim, a les 21h).
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A part del seu èxit musical, l'autora s'endinsa en la
poesia amb LO QUE NO SE CANTA (autoeditat, 2021), un
recull de realts i poemes, amb més de 400 exemplars
venuts, on es despulla i mostra sense filtres els seus
sentiments, les seves entranyes més sinceres, tot allò que
no aconsegueix plasmar en cançons. Un show visceral,
descarat, performàtic i proper, on la paraula, la música,
la dramatúrgia i l'honestedat més tendre i crua se
serveixen a parts iguals, des de la vivència de l'autora
com a dona, filla, companya, ésser. Un espectacle que
acaricia, fa plorar, qüestiona, sacseja i guareix.
(*) Aquest format està dirigit exclusivament a
esdeveniments literaris, poètics o de caire feminista
(25N, 8M, etc.).
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Al març de 2018 publica el seu primer àlbum autoeditat, ENTRE MUJERES, un disc conceptual interpretat, gravat i
produït majoritàriament per dones, donant-li així singificat al títol de l'àlbum, del que fins al moment s'han venut
més de 1.500 còpies i acumula +500k reproduccions a plataformes digitals.
El primer single, LA BATALLA INVISIBLE, va arribar acompanyat d'un videoclip de bellesa i sensibilitat molt
profundes, en el que l'autora en va ser la pròpia directora audiovisual. Aquesta cançó, que denuncia les agressions
masclistes i ens recorda, a través de la sororitat, que "no estem soles", va tenir un èxit inqüestionable i va ser
l'encarregada d'obrir camí a la resta del disc. Actualment suma més de 132k escoltes a Spotify.

L'àlbum compta amb col·laboracions, en la seva totalitat, femenines.

La Mare
"La sopita"

Carla Collado
"Interludio"

Eva Sierra
"Pasen y sientan"

Alícia Rey (Sense Sal)
"Todo irá bien"

Canciones de Nadie
"Estribillo"
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El debut discogràfic va anar acompanyat d'una humil però intensa gira que va finalitzar amb
més de 150 concerts entre 2018 i 2019 dels que destaquen:
Festival Bioritme (Sau)
Fes+Chapeau (St. Pere de Ribes)
Festival La iMAGinada (Tarragona)
Sam Sam Festival (Cunit)
Festival Elas Son Artistas (A Coruña)
Malditos Cantautores (Mallorca)
Barraques i festes majors d'arreu de Catalunya

Gràcies a aquest disc l'autora aconsegueix guanyar-se un lloc al panorama cantautoril mestís català i estatal, formant part de
nombrosos esdeveniments socials i feministes i actuant a les principals ciutats de la península, com Madrid, Zaragoza,
Granada, Eivissa, Andorra, Castelló, València, , Bilbo, Santander, Oviedo, Xixon, A Coruña, Ourense i Pontevedra.
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Entrevista Cadena Ser
Notícia Mondo Sonoro

Entrevista Radio Conectadas

Notícia Enderrock
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Al 2020, la previsió d'objectius era transformar el projecte i la
sonoritat, professionalitzar el directe i la banda, guanyar en
potència i qualitat i publicar un nou disc a finals d'any. Tot
plegat, es deixava entreveure amb VAMOS A VOLAR (febrer
2020, Kasba Music) single amb el que va canviar dràsticament el
pop-íntim per una sonoritat més festiva i una instrumentació
més àmplia.
L'arribada de la pandèmia va fer un gir de 360º i va frenar la
projecció artística que havia aconseguit en els darrers anys,
paral·litzant tant els concerts, com la producció del disc.
Malgrat tot, l'estiu de 2020, obligada pel
context social i econòmic, va apostar per fer
un enginyós CROWFUNDING.
A través d'aquesta campanya, que va ser tot
un èxit, va demanar finançament a la seva
comunitat, captant l'atenció tant dels seus
seguidors i seguidores, com de mitjans de
comunicació i bandes companyes,

Durant l'estiu, tal i com van fer la majoria de
bandes, van haver de cancel·lar molts
concerts i adaptar-se als streamings, que van
marcar un estiu molt dur per tot el sector
cultural i artístic.
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Finalment, el gener de 2021 publica amb èxit MERAKI (Kasba Music), el seu primer disc d'estudi, un conjunt
de 10 cançons a mig camí entre la rumba, el merengue, l'ska, la cúmbia o el pop, enregistrades al Tercero
Estudio, aquest cop de la ma de Carlos Manzanares (productor musical del disc).

Amb la publicació del disc també va canviar la formació i algunes de les companyes d'escenari, presentant l'actual banda, amb
la que també s'evidencia el canvi de sonoritat del directe, més proper a ritmes llatins i folclòrics i deixant a un costat el pop
intimista. Amb la nova formació va ser presentat durant 2021 arreu de Catalunya, Galícia i Madrid.

Videoclips
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Entrevista Histéricas
Grabaciones
Crònica Mondo Sonoro

Crítica Mondo Sonoro

Entrevista Enderrock

Entrevista Urban Life

Entrevista Factoría del Ritmo
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Col·laboracions a "Meraki"

Gemma Polo (Roba Estesa)
"Mi amante preferida"

Pedro Pastor
"Canta"

Vera Carrión (Mafalda)
"Ya llega"

Músics que hi han participat

Guillem Arnau
Percussió

Neus Aranda
Trompeta

Carlos Manzanares
Saxo i acordió

Miki Santamaria
Baix

Cristina Vallribera
Cors

Elisenda Fàbregas
Congues i legüero

Edu Núñez
Pianos i teclats

David Verdugo
Guitarres

Sandra Ruibal
Contrabaix

Álvaro Ruiz
Guitarres

Maria Astellé
Trombó

Toni Mateos
Bateria
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nou llançament
Al juny de 2022 publica un nou single, ESTIMO LA NIT (Picap SL), cançó-manifest en el
marc del "PROTOCOL CONTRA AGRESSIONS SEXISTES" sota encàrrec del Consell
Comarcal del Bages prdouïda per Mario Patiño (La Atlántida Estudio).
En aquesta cançó l'artista accepta el repte de fer una cançó que trenqui totalment
amb el seu estil, apropant-se aquest cop a una sonoritat més urbana, jugant amb
sintetitzadors i deixant a un costat els instruments orgànics.

Escolta'l

Als pocs dies de la seva publicació ja ha començat a sonar en ràdios populars com
Los40 Urban, ICat, etc., i també sonarà als escenaris dels més de 30 concerts ja
confirmats, dels que destaquen:
Festival Petits Camaleons (St. Cugat del V.)
Ensorra't (Blanes)
FM Terrassa
Festa de la Sal (Cardona)
Festival Recòndit (Palol de Revardit)
Estival (Talarn)
Escaldàrium (Caldes de Montbui)
Festival La iMAGinada (Tarragona)
Festes del Tura (Olot)
Fem FEST (Valladolid)

Notícia Los40
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social media

15,8K

7,2K

3,2K

1,7K
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EL CAMINITO PRODUCCIONS

Contractació

contractacio@elcaminito.cat
+34 613 026 454

contacte
PICAP SL

Premsa

promocio@picap.cat
+34 696 884 664

mabelflores.com
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