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“El nostre projecte busca canalitzar a través de la música, una radiografia de l' època a la que vivim. Una 
autocrítica i reflexió sobre la nostra generació. Volem tornar a transmetre conceptes que escassejen  com 
la passió, l'empatia o la solidaritat, envers l' apatia i el conformisme que regnen en els nostres dies”.

ICE CRIME neda a  contra corrent.

Portada del nou àlbum “Ataraxia” per Sergi Ribot 



BIOGRAFIA
 
Març de 2015. Barcelona. 6 amics de l'illa de Mallorca amb unes inquietuds musicals massa intenses com per 
no exterioritzar-les. 

Un pròleg breu per a 2 anys i mig de vida, en els quals ICE CRIME no ha descansat ni un sol segon; un EP 
Autoeditat "Not Carried By the River" (2016) i més de 60 concerts i festivals entre els quals destaquen BAM 
Festival La Mercè, Festival Altaveu, Mallorca Live Festival, Festival Solarnit, … que els han permès 
compartir escenari amb artistes de la talla de Placebo, Lori Meyers, Sexy Zebras, Amaral, L.A, Triángulo de 
Amor Bizarro o The Charlatans. 

A més, han estat portada de la revista Enderrock i s'han proclamat guanyadors o finalistes d'un gran nombre de 
concursos locals i nacionals: (Festival Brot, SONOMAV, Mallorca Live Talent, Showing Music Awards, Hard 
Rock Rising, Altaveu Frontera, ...) . 

Al novembre de 2017 la banda, convençuda que vol donar un salt qualitatiu en la seva obra, entra a gravar el 
que serà el seu primer LP d'estudi “Ataraxia" als estudis La Vall sota la producció de Marc Martín (premi 
Enderrock 2018 al millor productor de Catalunya) i masterització del reconegudíssim Antonio Baglio (Miami). 

“Ataraxia és un disc per escoltar de dalt a baix. 10 cançons que es necessiten l'una a l'altra. Un primer àlbum 
ambiciós i sense enganys, enfocat a exalçar el punt fort de la banda: el seu desbordant directe. El so d’ ICE 
CRIME queda plasmat a la perfecció. Una descàrrega de Rock amb un segell propi i inconfusible, amb 
instrumentals elaborades i una veu prodigiosa i desgarradora“. Influenciats per bandes com MUSE, Led 
Zeppelin, Queen o Red Hot Chilli Peppers. 

A principis de 2018, ICE CRIME es va embarcar en una gira pre-llançament de "Ataraxia" al costat de Kitai i The 
Royal Flash a Barcelona, Madrid, València i Palma de Mallorca, que continuarà amb el llançament del seu 
primer single "It 's So Sweet "i del propi àlbum el dia 26 de Març, portant-los a més ciutats d'Espanya i Europa. 



PREMSA

"Ahir, al el sempre entranyable escenari de la sala Sidecar, 
van tocar dues bandes que mereixen des de ja mateix tocar 
en espais molt més grans, dues bèsties escèniques que 
mereixen ser gaudides en les millors condicions, els 
madrilenys Kitai i els mallorquins ICE CRIME".  

Xavier Mercadè - (fotògraf d' Enderrock)

"Els mallorquins residents a Barcelona ICE CRIME 
són una de les joves promeses del rock balear.  
Amb només un EP a les esquenes, s'han cansat de 
ser finalistes de concursos musicals i fins i tot 
guanyar més d'un".   

Revista Enderrock

“ICE CRIME va connectar amb el públic des de la primera 
cançó, amb un rock que es fusiona amb molts estils i que la 

seva cantant Sara canalitza amb molt bons registres al micro“.  
Emergentes

“(Mallorca Live Festival). Començàrem amb els locals 
ICE CRIME, guanyadors del concurs del festival, on el 
premi era tocar allà mateix. Joves amb ganes de 
menjar-se el món, actitud al màxim i una interpretació 
excel·lent. Un bon començament de festival”. 
                                El Món del Rock

Indiescretos: 

https://www.indiescretos.com/ice-crime-rock-and-soul-del-mediterraneo/

Emergentes:

http://emergentes.es/royal-flash-y-ice-crime-en-el-maravillas-club/

Ajuntament de Barcelona:

http://lameva.barcelona.cat/festivalbrot/els-ice-crime-guanyadors-de-la-6a-edicio-del-brot/

https://www.indiescretos.com/ice-crime-rock-and-soul-del-mediterraneo/
http://emergentes.es/royal-flash-y-ice-crime-en-el-maravillas-club/
http://lameva.barcelona.cat/festivalbrot/els-ice-crime-guanyadors-de-la-6a-edicio-del-brot/


MULTIMEDIA
 
 
It’s So Sweet (2018) 
 https://www.youtube.com/watch?v=1_Mymp0zmGs 

Mad Voodoo Cat RitmiaTV (2017) 
 https://www.youtube.com/watch?v=lOFsWRusP-E 
 
Entrevista a IB3 TV (2016) 
 https://www.youtube.com/watch?v=t7Yy7jJTunQ 

Puddles of Rain Live IB3TV (2016) 
 https://www.youtube.com/watch?v=DkJBGWMOWJg 

Not Carried By The River (2015) 
 https://www.youtube.com/watch?v=vu37PGDpI5s 
 
 
 

VIDEOCLIPS/ LIVE SESSIONS:  

ALBUM “ATARAXIA”: 
 
http://bit.ly/2puqmh2

 
RRSS: 
 
FACEBOOK: https://www.facebook.com/icecrimemusic/ 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/icecrimemusicband/

 
 
 
CONTACTE: 

EMAIL: Icecrimemusicband@gmail.com 
PREMSA, CONTRACTACIÓ i ALTRES:  
Adri (617 50 30 74) // Pau (646 047 625)
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