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la carrau 
 

FOLK I+D 
 
 

"La Carrau ha obert la porta. Aire, aire! Un vent fort ens remou les idees i 
ens empeny cap endavant, amb tota l'energia i les ganes. Pedres a les 
butxaques per controlar el vol. Orígens i arrels per no perdre l'equilibri. 

Revolució en l'evolució." 
 

 
 

 
 
 
 

l'espectacle 
 

El directe és energètic i trepidant.  
Tot el potencial de la banda es manifesta a l'escenari, transformant-lo en 

una festa. Ressons d’ahir, records de demà, l’acústica pervertint 
l’electrònica, l’elèctrica depravant l’orgànica, l’ètnia transvestint l’avui. 

Canya, histèria, temor i tendresa. 
 

formació 
 

Núria Lozano: acordió diatònic i veu 
Carol Durán: violí i veu 

Joan Boada: llaüt, mandolina, guitarró i veu 
Arnau Berenguer: guitarres i veu 

Abraham Creus: baix elèctric 
Oriol Casas: bateria i bases electròniques 
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currículum 
 

Prop de 600 actuacions arreu dels Països Catalans i també a l'Estat 
espanyol, Galícia, Euskadi, Itàlia, França, Alemània, Polònia, Bèlgica i 

Escòcia. 
 

Consulteu la nostra pàgina web: 
http://www.lacarrau.cat/agenda/agenda.php?accio=passats 

 
 
 
 
 

premis 
 

-Premi ENDERROCK: Millor Artista de folk, any 2007 per votació popular 
-Premi ENDERROCK: Millor Disc de folk, any 2007 per votació popular 

-Premi ENDERROCK: Millor Artista de folk, any 2010 per votació popular 
-Premi ENDERROCK: Millor Cançó de folk, any 2010 per votació popular 

 
 
 

discografia 
 

- ESCALIVADA MECÀNICA (TRAM-2000, PPF-2004), maqueta en K7 

- UNA DOTZENA (PPF-2002), produït per Xavier Batllés i Josep M. Mayol, 
enregistrat a Bitestudi. Videoclip: VIROLET-ZYDECO 

- QIN BON BORI (PPF-2004), produït per Joseba Tapia i Orbe Ortiz, 
enregistrat a La Fournier. Videoclip: DJ CAPITAL. 

-DINS LA TAIFA (PPF-2007), produït per Jordi Armengol i Pepo Lopez, 
enregistrat a La Taifa i a Sia Studios. Videoclips: DE MATÍ i RUMBA DEL NORD.  
-CAP, COR, FEL (PPF-2010), produït per Jofre Gasol i La Carrau, enregistrat a La 

Taifa. 
 
 
 

links i adreces 2.0 
 

pàgina web: http://www.lacarrau.cat/principal/principal.php 
perfils de Facebook: http://www.facebook.com/lacarrau 

twitter: https://twitter.com/LaCarrau 
myspace: http://www.myspace.com/lacarrau 
blog: http://blocs.mesvilaweb.cat/lacarrau 

youtube: http://www.youtube.com/user/TVCarrau 
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media 
 

cliqueu als links de sota per escoltar algunes cançons del nostre darrer disc 
o per veure el nostre vídeo promocional! 

 
Vídeo promocional, La Carrau – CAP,COR,FEL tour 2010-2011 
http://dl.dropbox.com/u/4560862/concert_carrau10%EF%80%A210%2C3.m4v 

 
Aire (La Carrau – CAP, COR, FEL – 2011) 
http://dl.dropbox.com/u/43421837/Aire%20MP3.mp3  

Ara que et miro (La Carrau – CAP, COR, FEL – 2011) 
http://dl.dropbox.com/u/43421837/Ara%20que%20et%20miro%20MP3.mp3  

Mirada (La Carrau – CAP, COR, FEL – 2011) 
http://dl.dropbox.com/u/43421837/Mirada%20MP3.mp3  
Papilla (La Carrau – CAP, COR, FEL – 2011) 
http://dl.dropbox.com/u/43421837/Papilla%20MP3.mp3  

 
 

requeriments tècnics 
 

vegeu rider adjunt 
 
 

 
 

 


