
LA BANDA BIRUJI

Un ambiciós concert amb un repertori bestial. La música actual que més agrada amb 
els himnes intergeneracionals. Els temes que el jovent reclama veure en directe. 
Els noms més seguits i els seus referents. D’Ebri Knight i La Raíz a Zoo, passant pels 
nostres clàssics com Obrint Pas, La Gossa Sorda o Dr Calypso, tot per anar a parar als 
mítics Bob Marley, Madness o Manu Chao. El millor del repertori de grans bandes que 
seria impossibles de reunir en un sol cartell, La Banda Biruji te’l recrea i l’interpreta 
en concert donant-ho tot. 

Per estètica i actitud, es comporten com un grup de temes propis. Passen dels 
lluentons, disfresses i l’atrezzo colorista de l’escena de versions per a centrar-se 
en el que importa de veritat al públic: la música i el ball. Són músics joves i d’intuïció 
que saben com connectar immediatament amb el personal: Com ells, també viuen 
les Festes Majors i les Barraques des de baix, de vegades com a públic i d’altres 
com a organitzadors. Així, són capaços d’elaborar un concert de dues hores i escaig 
sense parar, per aixecar la gent fins al final, enllaçant els grans temes del reggae, 
ska, rocksteady, mestissatge, rock i punk festiu. 

Millors que cap llista de reproducció que et puguis muntar o et punxi un DJ. 
L’autèntic grup de versions alternatiu que t’empeny amb les seves cançons a seguir 
la festa. Des de l’Alt Empordà a Terres de l’Ebre i de la Vall d’Aran a Barcelona ciutat, 
el directe de La Banda Biruji retrona a pavellons, sales, envelats, places i sales, en 
gires de trenta concerts per temporada a programacions de Barraques, Festes 
Universitàries i festivals... 
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Carles Sansa
Veu

Jordi Rabasseda
Guitarra i veu

Pol Font
Baix

Lluís Subirana
Bateria

Lluís Comajuan
Percussió i veu 

Carles Carmona
Teclat

Albert Escrig
Trombó

Marçal Coll
Trompeta
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https://www.youtube.com/watch?v=LEmdtO3w8mg
https://twitter.com/bandabiruji
https://www.facebook.com/BandaBiruji
https://www.youtube.com/channel/UC21CVihu-03lx9bmqOrH4Mg
https://www.instagram.com/labandabiruji

