
Després de treure la seva primera maqueta, La desfossilització, d’una llarga i reconeguda trajec-
tòria en l’àmbit musical, i de guanyar el premi de votació popular del Concurs Sons de la Mediter-
rània 2015, Roger Canals es llança ara sota el nom de Roigé amb el seu primer disc, Paracaigudes 
(RHRN, 2016), un àlbum que es pot emmarcar dins del World Music, amb elements musicals del 
jazz, la bossa nova i el folk.

p r e s e n t a

Enregistrat a finals del 2015 a 
Sentir Estudis per Lluís Molas i a 
Can Musiquer per Oriol Gonzàlez, el 
“Paracaigudes” compta amb la par-
ticipació de Roigé (veus i cors), Ori-
ol Gonzàlez (guitarres, mandolina, 
samplers i contrabaix i producció 
musical), Pep Pastor (baix elèctric), 
Daniel Lévy (bateria), Lluís Molas 
(percussions i percussió corporal) 
i Sandra Ortega (cors). També ha 
comptat amb la col·laboració es-
pecial de Joan Dausà (veu a Mans) 
i de Yacine Belachene (veu àrab a 
Frontera). El disseny és de Bàrbara 
Castro i la fotografia de Xavier Pa-
drós. Josetxu Zuazu (la Moka Films) 
ha fet la producció audiovisual de 
les vídeolletres i en Xavier Segura 
(Pixelvolador) la progamació web. 
La comunicació ha anat a càrrec 
d’Altersinèrgies.

Es va presentar el 30 de gener del 2016 al Centra Artesà Tradicionàrius (CAT) de Barcelona i està 
disponible a les principals plataformes digitals (spotify, itunes, google play, amazon)”.

El “PARACAIGUDES”:



PARACAIGUDES, és un àlbum amb onze cançons 
d’autor que ressegueixen un testimoniatge vital. 
Nostàlgia, vitalisme i denúncia són el motor 
d’unes composicions pròpies d’artesania musical 
íntimes i introspectives.

Simbòlicament el “Paracaigudes” representa 

l’equipatge musical imprescindible per a un gran 
salt d’altura; un salt al món discogràfic. Roigé es 
fa seva la cèlebre frase d’Einstein apuntant que 
“el cor és com un paracaigudes, no serveix de 
res si no s’obre”. El mateix disc vé amb un petit 
paracaigudes de roba i un ganxo per enganxar-lo 
al disc, i en aquest, un codi QR que et condueix a 
fer un vol pels vídeos del disc.



Cada un dels temes del disc ve acompanyat d’una 
vídeolletra (lyric vídeo) que en mostra l’essència. 
Maridatge de la poesia visual amb la poesia lírica 
per poder endinsar-te en les lletres, acurades i 
preciosistes de les peces que completen l’àlbum.  
El vídeoclip “un fil de veu” (anterior a la publica-
ció del disc), vol mostrar l’elegància i la delica-
desa del projecte. 

Un “landing virtual” et proposa un llen çament 
amb “paracaigudes” per tots els vídeos entrant a: 
www.roigemusic.com/paracaigudes o scanejant 
el codi QR del paracaigudes del disc.

Tots aquests vídeolletres han estat estrenats durant 
el 2016 per diferents mitjans digitals: Enderrock, 
Ara.cat, Catorze, Núvol i la revista La Tornada.

“ONZE CANÇONS,  
DEU VÍDEOLLETRES  

I UN VÍDEOCLIP”



(Barcelona, 1977) 

Productor, músic i compositor musical de diferents 
àmbits i per a tot tipus de públics. Els seu gust 
eclèctic i la seva concepció intergeneracional de 
la música, el porta a conduir, explorar i adreçar 
les seves creacions tant al públic infantil/familiar 
com als adults. El nexe que aglutina les seves 
produccions és RCProduccions.

La seva Cia. Roger Canals porta ja 20 anys 
oferint els seves produccions arreu de Catalunya i 
Balears, Espanya i alguns llocs d’Europa . Els seus 
espectacles s’han presentat en diversos fires i fes-
tivals destacats i ha enregsitrat nombrosos discs, 
algun d’ells premiat.

Paral·lelament, sempre enamorat del Jazz i el 
Swing, ha anat formant part de diferents bandes 
com la desapareguda Ivanow Jazz Group, i des 
del 2003 que va cofundar “Miratjazz de Nova 
Orleans” que va néixer als carrers de Barcelona i 
que ha crescut rodant per múltiples sales, festes i 
festivals de jazz.

Des de fa quatre anys, està centrat en la produc-
ció de Roigé.

Roger Canals, “Roigé”

BIO



(Uruguay, 1955) 
Estudia bateria con el 
maestro Jose Luis Perez, 
i toca en varias forma-
ciones de muy diversas 
corrientes musicales, 
jazz, jazz-rock, fusión, 
música brasileña, latin 
jazz, rock latino, etc.

En 1976 llega a 
España y colabora 
en diferentes bandas 
abarcando un amplio 
espectro de corrientes 
musicales que se deta-
llan a continuación:

(Barcelona, 1976) 
Contrabaixista, guitar-
rista, man- dolinaire, 
compositor i productor. 
Ha format part de dife-
rents projectes musicals 
estables en l’àmbit 
del jazz i el folk com 
“Ivanow Jazz Group’, 
‘Folkincats’, ‘Les Deux 
Guitares Trio’, “Amants 
de Lulú”, “Euclydes 
Matos”, “Grazz trio” i 
Biel Ballester group. Ha 
treballat també com a 
músic en produccions 
de teatre destacades i 
ha estat guardonat amb 
nombrosos premis de 
composició.

Estudia tècnica de 
pandeiro al PAC DE 
DUDU TUCCI a Berlín 
i caixò flamenc amb 
varis professors (Ma-
nuel Masaedo i David 
Dominguez) a Barcelo-
na. Estudia solfeig amb 
Angel Pereira, bateria 
amb en Marc Miralta i 
amb Federico Paulovich 
a Italia.

Té la sort d‘haver col-
laborat amb diferents 
artistes entre d’altres: 
Marco Guerzzoni a Ita-
lia, Jonhy Branchizzio 
i haver tocat diferents 
estils i bandes.

(Sabadell, 1974) 
Baixista i flabiolaire. 
Estudia grau superior 
al Liceu. Ha gravat 
més d’una vintena 
de cd’s amb diverses 
formacions de diferents 
estis com Conxita, Mr. 
Sequah, kalash, Mace-
dònia i AdndA.

Daniel Lévy
Bateria

Dado Lucani
Percussió

Pep Pastor
Baix elèctric

Oriol Gonzàlez
Arranjaments.  

Guitarres i mandolina

MÚSICS



RECORREGUT

Des de la primera presentació del disc al CAT de 
Barcelona el 30 de gener, el “Paracaigudes” ha so-
brevolat varis escenaris: sales (Tarambana, Koitton 
Club, Nova Jazz Cava de Terrassa), cicles i festivals 
(GarGar de Penelles, Poemestiu de Ro ses, Cicle de 
Música Moderna de Terrassa) i fent parades especi-
als a actes pels refugiats, Roigé ha guanyat el premi 
FIMUCA (Fira de Música de Cardedeu) en la moda-
litat Cantautor, i ha sigut finalista del Monocicle de 
Ribes i de l’Acústica de Barcelona. Recentment ha 
estat nominat als Premis Enderrock del 2017.

Roigé apunta que el “premi més important per 
a nosaltres que és el feedback bonic i alentador 
del públic, i dels seguidors que creix cada dia 
a totes les nostres xarxes socials (fb, instagram, 
youtube i twitter).

El disc ha sonat a diferents ràdios i TV, i n’han fet 
ressó els diaris i principals revistes musicals de 
Catalunya.



Per a més informació
www.ro igemusic .com


