
MASHUP PARTY BAND

Per què ballar una sola cançó, quan pots fer-ho amb tres alhora? Encara que sembli 
impossible, la Mashup Party Band ho fa possible gràcies a les seves versions mashup, 
còctels musicals que consisteixen a agafar les millors parts de cançons arxiconegudes 
i combinar-les per a crear una cançó nova, divertida i sorprenent en rigorós directe.

Mestres en l’art del mashup, la proposta de la Mashup Party Band representa el bo i 
millor de la nostra escena en un repertori que, amb el focus posat a les dècades dels 
2000 i 2010 i la sonoritat de les bandes de rock, combina a la perfecció artistes, 
estils i tot tipus de gèneres musicals. Exemple paradigmàtic d’aquesta habilitat per 
la mescla marcadament heterogènia és la reinterpretació i actualització del clàssic 
“Que tinguem sort” de Lluís Llach, a ritme del pop i trap més contemporani (Billie 
Eilish i Drake), i que ha rebut especial atenció a mitjans com Enderrock, Catalunya 
Ràdio i iCat FM. Són èxit garantit del concert mashups com el de “A quién le importa” 
d’Alaska amb “September” de Earth, Wind & Fire, el “Esbarzers” de La Gossa Sorda amb 
“What You Know” de Two Door Cinema Club, o el “Jean Luc” d’Els Amics de les Arts amb la 
sintonia de Plats Bruts. Txarango, Manel, Gossos, Sopa de Cabra, Strombers, La Pegatina, 
Bongo Botrako, Raphael, Tequila, AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Nirvana, Blur, 
Oasis, Zucchero, Maná, Santana, The Police, Guns N’ Roses, Bruno Mars, Adele, Black Eyed 
Peas, Spice Girls, entre d’altres, també estan presents al setlist.

Opcionalment, el directe explosiu de la Mashup Party Band pot arribar a les 5 hores de 
música amb la millor fi de festa: una sessió en viu del Dj. Surda. Resident a la Sala Clap 
(Mataró) i La Cabra (Vic) i habitual a sales com La Mirona (Girona), el Razzmatazz o 
l’Apolo (Barcelona), el Dj. Surda és un reconegut productor de mashups (motiu pel 
qual fins i tot gira per les festes mashup a California, EUA).

Clip Promocional

Mashups originals WWW índex

Arnau Olmos 
Veu

Jordi Font 
Guitarra

Enric Verdaguer 
Baix

Gerard Marquès DJ Surda 
DJ

Ariel Hernan 
Bateria
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https://www.youtube.com/watch?v=8B8oRwH1sO4
https://youtube.com/playlist?list=PLvaAeZb_1agHPC58yAZl5g0r9_4BTlB5i
http://www.twitter.com/mashroomlive
https://www.facebook.com/mashuppartyband/
http://youtube.mashroomlive.com/
https://www.instagram.com/mashuppartyband/
http://mashroomlive.com

