
LA TRIBUT PRODUCCIONS
info@latribut.cat
671 201 797 
www.latribut.cat

      MANDRÀGORA
mandragorareggae.info@gmail.com

CONTRACTACIÓ



PRESENTACIÓ

Mandràgora Reggae neix l’Octubre de 2015 amb l’energia i les ganes, 
d’uns joves de 18 anys, de créixer i renovar-se en la música, una part molt 
important de la seva vida. Aquells joves triarien el reggae roots de Jamai-
ca com a estil refernt a l’hora de composar i tocar.

Des d’un principi, Mandràgora va agafar nom dins dels cercles de Sant 
Cugat del Vallès, el seu poble. Sempre apostant per la música original, 
amb temes propis, fent servir l’altaveu de la música com a eina per ex-
pressar-se.   

La música de Mandràgora va aconseguir connectar ràpidament amb el 
públic que cada vegada s’extenia més enllà del seu poble. Fent concerts 
a festes majors, petits festivals i concursos que els portarien fins a festi-
vals com el Bioritme i al Initiative Forum de Suècia. 
Varen tenir l’oportunitat de composar “La força per moure el món“, la 
cançó que donaria nom i banda sonora a la trobada escolta més gran que 
s’ha fet mai a Catalunya, la Jamborinada, actuant a l’acte central davant 
de més de 13.000 persones. 

A mesura que Mandràgora anava creixent i consolidant-se com a grup, 
van voler plasmar les cançons que els havien acompanyat tot aquest 
temps en un primer EP “Chakana“ (2017) i amb un posterior LP “Mami-
hlapinatapai (2019)“ comptant amb les col·laboracions de Auxili, Txilum 
i Koers. 

Aquesta temporada Mandràgora Reggae presenta el seu directe més po-
tent, més ballable i amb l’únic objectiu de connectar amb la gent i trans-
metre el missatge.



MEMBRES
EQUIP MUSICAL

Baix 
Guillem Busquets

Percussió
Marçal Turu

Veu
Arnau Serrallonga

Teclats
Bernat Ayneto

Batería
Iker Lavado

Guitarra 
Marc Berruezo



Duració del directe*  1:15 hores

Membres d’expedició 11 persones

Merchandise Carpa o localitat per 
venta de  merchindise

Transport  2 Vehicles


