SINOPSI
PULMON és Dani Lleonart, un improvisador, un beatboxer, un homenatge al
poder de la veu humana. Les seves sessions úniques creades amb la veu davant
mateix del públic sonen a electro-swing, funk, samba, reggae, drum&bass, a
qualsevol estil que pugui sintonitzar en la seva radio interior.

Ha sonat a Sonar Kids, Festival Bioritmo, Sala Luz de Gas, TEDx, Teatre principal
de Burgos i Festival (a)phònica entre d’altres. Ha compartit escenari amb grups
nacionals i internacionals com Canteca de Macao, Macaco o Jaume Sisa.
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Dani Lleonart neix a Barcelona l’any 1989 i creix a La Floresta. Desenvolupa el
seu sentit musical atret per el blues, el funk, el latin, el punt-rock, el ska, el
reggae i la música electrònica. L’any 2005, descobreix el ‘human beatbox’ per els
carrers de Barcelona. En aquest moment comença un llarg trajecte autodidacta
influenciat per grans figures com Razhel (USA), Eklips (França) o el català
Markooz.

Sempre havia sentit passió per la música i l’espectacle però en això vaig trobar
una barreja de tots dos que em va captivar.

Als 17 anys puja al escenari com a beatboxer amb el grup de rap-reggae
Palabrakdabra amb el que recorre la geografia catalana i es dóna a conèixer com
a DANI PULMON o PULMON. En aquests cinc anys amb la formació (2006-2010)
grava 3 maquetes a les que aporta les seves primeres instrumentals produïdes
amb la veu. Altres formacions es van interessar per el seu talent a l’escenari i en
poc temps, PULMON forma part de diferents projectes musicals. Destaquen entre
aquests BUFA&SONS (amb Xavi Lozano) o CITXILEO (Samba-Reggae).

L’any 2009 entra en contacte amb tota la comunitat de beatbox d’Espanya i
participa en la Movistar Barcelona Extreme Beatbox Championship 2010 , la
Beatbox Battle Spain 2010 i la Beatbox Battle Spain 2009. En aquesta última, la
fresca i contundent actuació de l’internacional Francés Eklips serveix com a
inspiració a DANI PULMON per a iniciar un nou projecte musical.
PULMON en poc temps consolida el seu repertori per elaborar una hora de show.
Incansablement per a millorar la qualitat del seu so investiga contínuament la
millor manera de transformar la seva veu en ritmes irresistibles. Des d’aleshores
PULMON es dedica plenament a la música fins a l’actualitat en que continua
millorant el seu show amb noves versions i improvisacions.
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