PAXÒFON és l'àlies d’Ernest Parro i aquest projecte emergent. Una proposta de
folk rock d’autor, en català castellà i anglès que compta amb un equip molt
competent i amb llargues trajectòries.
L’eclèctic músic gironí s'ha mogut per diferents ambients i d'aquesta inquietud va
néixer el sobrenom Paxòfon i el concepte “Nudisme Sonor” títol del primer LP,
un calaix de sastre de composicions que desemboquen en aquest projecte.
Un còctel d'energia i sensibilitat amb sentit de l'humor

Ernest Parro

Xicu Rovira

Rubén Berengena

César González

Vaig boig (Single 2018): https://youtu.be/s4CvvBJYqZ8
Let’s make it (Single 2018): https://youtu.be/J-jzpLCF-Kc

Amb dos singles demo enregistrats el 2018, s’ha estat presentant inicialment
amb un directe flexible de petit format acústic (solo i duo):

Duo: https://youtu.be/yrCQQTjErP8

Solo: https://youtu.be/v-y0WRJ7aJk

El desembre de 2020, sota el segell La catenària, és publica el primer LP
Nudisme sonor, que consta de 11 temes que passen pel rock, folk i pop
d’autor amb unes composicions eclèctiques escrites majoritariament en català,
pero també en anglès i castellà.
El primer single d’avançament, Gas, va ser escollit per la llista oficial de Spotify
Rock Español, i L’Hort va ser triat tema del dia de Catalunya Radio l’11 de gener.

Videoclip – Gas : https://youtu.be/gXGnGiFxuFQ
Videoclip – Let’s make it (Lyric video) : https://youtu.be/wwtAQKvw39s
Spotify : https://open.spotify.com/album/6kIqE23MKdLjRbCHL2YDWd

El disc comença a presentar-se amb la banda al complet el 3 d’abril a la Sala La
Mirona de Salt amb el quartet elèctric.

Components
- Ernest Parro a la veu, harmònica i guitarra i autor de lletra i música. Ha estat
girant més de una decada al baix i segones veus amb la banda de rock dur
Olvido. Actualment també és guitarrista de La Família Guirigall.
- Xicu Rovira a la guitarra, contrabaix i arranjaments. Cal destacar l’etapa amb
Les Anxovetes com a guitarrista cofundador. Durant molts anys ha estat músic
resident de diferents jams session, com la Jam Xefla o la Vermutejam.
- Rubén Berengena a la bateria i arranjaments. Ha estat el bateria d’artistes com
Santiago Auserón, Cris Juanico, Carmen Conesa Big Band, etc. i dels musicals
Raphael, Jesucristo Superstar, Spamalot, Grease, etc. Actualment també a
Elisma i The seventies
- César Gonzáles al baix elèctric. Amb més de vint anys d’experiència com a
baixista, ha estat en bandes com Jere, Achtung Band (U2 tribut), George Mileson
(Bruce Springsteen tribut), etc. actuant en festivals com el Viñarock o les Falles
de València.

Enllaços

https://www.paxofon.com/

https://www.instagram.com/paxofon/
https://www.youtube.com/paxofon/
https://www.facebook.com/paxofon/
https://twitter.com/paxofon/

https://open.spotify.com/artist/7LgllgbmhpQOt1E0ZNaei9
https://music.apple.com/es/album/nudisme-sonor/1543138188

