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Presentació

#jazzperxicsigrans #pertotselspúblics
Des dels seus inicis, en Roger Canals, enamorat del Jazz més clàssic, ha anat formant part de
bandes de swing (Ivanow Jazz Group) i dixieland (Miratjazz de Nova Orleans), i tot aquest
vagatge i patrimoni musical l’ha anat transferint a la Cia. Roger Canlas obtenint així el seu
propi estil i segell sonor. Tots els espectacles #peratotseslspúblics de la Cia. es vesteixen amb
aquesta marca sonora de #jazzpersicsigrans. Tanmateix els músics de la Cia. , coneguts músics
del panroma jazzístic català, també configuren la banda de música dixieland, Miratjazz
(www.miratjazz.com) .

Jazz i Graffiti en directe
Amb “Viatjazz a Nova Orelans” la Cia. Roger Canals busca un diàleg amb un dels grans
llenguatges de l’art urbà, el graffiti. Tant el Jazz més clàssic com el graffiti van néixer al carrer i
és a partir d’aquesta conjetura que s’inicia un viatge a través del temps i de l’espai. Una
simbiosi perfecte per entretenir i divulgar amb les potencialitats d’aquests dos llenguatges
comunicatius: música i pintura.

www.ciarogercanals.com

info@rcproduccions.com

658917750

VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
Dossier

Descripció
“Viatjazz a Nova Orleans” és més que un simple concert de jazz dixieland. És un viatge explosiu i
animat cap a Nova Orelans, bressol del jazz més clàssic; i a la vegada, és una experiència pictòrica
del graffiti. És una audició participativa que reflexiona sobre les emocions més universals de la
música trenant un diàleg fantàstic amb l’art urbà; L’spray de colors llampants pinta la música de
l’època del blanc-i-negre!”.

Característiques
Espectacle d’escenari per a públic infantil i familiar #pertotselspúblics . Apte +5 anys
Apte per indoor i outdoor
Música i graffiti en directe. 5/6 músics + 1 grafitero + 1 tècnic
En llengua catalana i anglesa
Possibilitat de sonorització pròpia

Viatjazz, el disc

www.ciarogercanals.com

Temps Record, 2018.
És el disc que compila les cançons de
l’espectacle.
11 cançons on hi trobareu un repertori de
composicions pròpies i adaptacions
d’estandàrds de jazz en anglès i en català.
Músics d’altra qualitat i la col·laboració de
Marian Barahona.
Conté una singularitat: un petit esprai i una
plantilla perquè et facis la portada selfmade.
També disponible a les plataformes digitals.

info@rcproduccions.com

658917750

VIATJAZZ A NOVA ORLEANS
Dossier

Fitxa artística
La Cia. Roger Canals
La Cia. Roger Canals és l’extensió musical de
Roger Canals per a públic infantil i familiar.
És la companyia de músics, actors i tècnics
que configuren els seus espectalces.
Roger Canals (Barcelona, 1977) és mestre
(no actiu), músic, animador i productor de
projectes musicals diversos
( www.rcproduccions.com ).
En Roger Canals, sol o en Companyia suma ja més de 15 anys sobre els escenaris i al voltant de
3000 actuacions arreu de Catalunya, Balears, Espanya, França, Bèlgica, Brasil i la Costa d’Ivori.
Han participat en notables festivals com la Mostra d’Igualada, FIT, FETEN, Vila-real, la
Tamborinada, el Biberó Rock Festival, Festival Sa Xerxa, La Fira Mediterrània, Anòlia Festival,
Black Music Festival, El Festival de jazz de Barcelona, el Festival de Jazz de Sant Pol, al Festival
Barruguet, en una expedició de Pallassos Sense Fronteres, entre d’altres.
Han enregistrat tres discs de composicions pròpies i han col·laborat en altres produccions i
recopliatoris. Guanyadors del Premi Mirall 2000 amb una cançó del seu primer disc.

www.ciarogercanals.com
Werens, el “graffitero”
El Creador Ramon Puig (1967, Barcelona), a.k.a. Werens, duu
més de 25 anys en actiu en l’àmbit artístic nacional i
internacional gràcies a la seva immersió en el món de l’Art
Urbà. Al llarg d’aquesta trajectòria ha anat desenvolupant
àmpliament el graffiti, encara que inevitablement se l’hagi
relacionat també amb la pintura mural. Paral·lelament ha
treballat altres camps com la il·lustració, el disseny gràfic i les
projeccions audiovisuals.

www.werens.com
www.ciarogercanals.com
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Treballem perquè als nostres espectacles hi trobis:
COMPLICITAT I PARTICIPACIÓ

DIVERSITAT

PROFESSIONALITAT

ORIGINALITAT

SERVEI I PROXIMITAT

MÚSICA EN DIRECTE

EXPERIÈNCIA

SENSIBILITAT I EXPRESSIÓ

La connexió i la interacció amb el públic com
a factor essencial

Formació, experiència i legalitat professional

Afany de ser fàcils, entenedors i pròxims

Més de 20 anys de trajectòria ens avalen

www.ciarogercanals.com

Oferta d’espectacles àmplia

Creació i producció artística pròpia

Reivindiquem la música feta en viu i en
directe

Afany de connectar-nos des de l’art i les
emocions
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