
Elle León ens dibuixa emocions plàcides i alhora punyents amb la seva 
veu i ens embolcalla amb unes melodies que ens fan sentir com si de cop 
només aquest moment importés.
De múltiples qualitats artístiques, la cantautora Irlandesa va decidir 
emprendre el vol i allunyar-se de la seva Irlanda per guanyar perspectiva 
i poder explicar les anècdotes viscudes des de la casa que ha trobat a 
Barcelona.

Després d’aparèixer amb el seu EP debut “Heart to Hearts” (2020, Punto 
G Label), que la va portar a tocar per Barcelona i Irlanda, aquest 2022 
torna plena d’inspiració per a presentar el seu primer LP “The Musical” 
(2022, El Jardí Amagat/Bankrobber).
En aquest disc, l’artista pren inspiració i referències no només musicals, 
sinó del teatre i la poesia per mostrar les seves cartes mostrant una 
Elle León més brillant, felina i confiada, que ens fa ballar amb tornades 
addictives i arranjaments instrumentals fets amb bon gust. Destaca també, 
per la honestedat amb si mateixa que confessa en cançons compostes i 
gravades ella sola amb el piano.
És dins aquest musical on apareixen i es barregen múltiples personatges 
que Elle ha anat creant i l’han fet arribar a conclusions i inquietuds abans 
amagades. Algunes més valentes, tendres o exagerades; les que no 
demanen permís i les que si.

Si alguna vegada t’has emocionat escoltant a Alice Phoebe Lou, CMAT, 
Stella Donelly o Faye Webster aquest àlbum és per a tu.

Per a aquest projecte, Elle León ha comptat amb la producció de Víctor 
Valiente (Standstill, Mi Capitán), creant un àlbum que experimenta amb 
diversos sons del pop-rock amb tocs teatrals; un espai idíl·lic on la veu es 
fon plàcidament amb l’instrumentació.

En directe, Elle León connecta per la seva sinceritat, ens convida a 
moments íntims i
després ens fa ballar i riure. Acompanyada per Guillem Torà a la guitarra 
elèctrica, Narr Eph al baix, Dani Arias a la bateria i Albert Lax als teclats, 
veus i guitarra acústica. El grup ofereix un show divertit, atrevit i madur. El 
pop en la seva versió més elegant, més charming.

01 Chills 
02 End Of An Era  
03 Pedestal    
04 Best Moves  
05 Night Talk  
06 Conclusions  
07 Nobody H8s U (Ur Just Paranoid) 
08 For Some Greater Good
09 The Bigger Picture
10 Proscenium
11 Walking It Off
12 Somewhere Down The Line
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