
 

 

 

Paxòfon és l'àlies del bandautor gironí Ernest Parro i aquest projecte emergent. Una proposta musical a cavall entre 

el rock i el folk/pop d’autor que compta amb un equip molt competent i amb llargues trajectòries.  

Flexible i polièdric, Paxòfon ens serveix un còctel d'energia i sensibilitat amb tocs d’ironia, per parlar-nos tant de 

dinàmiques vitals o temes universal i costumistes amb un caràcter introspectiu, com de la crítica social, els plaers i la 

decadència des d’una visió més gamberra. Amb un quartet més elèctric que acústic, reivindiquen la música de la vella 

escola però sense puritanismes, emprant principalment el català, però també el castellà o l’anglès puntualment. 



 

 

Amb un doble senzill homònim publicat el 2018, es comença a presentar principalment per comarques gironines i de 

Barcelona, amb un directe flexible de petit format acústic: En solitari com a cantautor a guitarra, veu i harmònica, o a 

duet amb la incorporació de Xicu Rovira al contrabaix o guitarra acústica. 

El 2019 es completa la nova formació de quartet, amb Rubén Berengena i César González i el desembre de 2020 es 

publica el primer LP, Nudisme sonor sota el segell La Catenària. Amb aparicions en mitjans com Enderrock o 

MondoSonoro i la premsa generalista, 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 Ràdio, acumulant un bon grapat d’hores de radiodifusió 

en emissores com iCat o Radio4. L’àlbum és va poder estrenar la primavera de 2021 a La Mirona de Salt dins el cicle 

Sala Cat i a Girona amb el cicle A Prop. 

 

 

Videoclip – Gas:                          

https://youtu.be/gXGnGiFxuFQ  

 

Lyric video – Let’s make it: 

https://youtu.be/wwtAQKvw39s 

 

Quartet en directe (La Mirona): 

https://youtu.be/k5Y0NTrJJio 

 

Spotify: 

https://open.spotify.com/artist/ 

7LgllgbmhpQOt1E0ZNaei9  
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Paxòfon acumularà aviat un centenar de concerts i Nudisme Sonor s'ha presentat en més de 60 

ocasions combinant diversos formats de directe, amb la formació al complet com a quartet elèctric, 

però sobretot amb el petit format acústic, a duet o en solitari.  

Ara la banda prepara l'enregistrament del segon llarga durada previst per finals de 2023. Un treball 

que serà en general més contundent i compromès que l’anterior, però conservant els moments per 

la ironia i el bon humor, i per la sensibilitat i la introspecció. Amb aquest treball es pretén impulsar 

els directes amb format elèctric, i consolidar el projecte i la seva proposta de caràcter personal, 

inquiet i eclèctic, però on es reivindica la música de la vella escola i la figura de l’instrumentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Management: Ernest Parro 

Telefon / WhatsApp: 626 49 99 60 

Correu elèctronic: info@paxofon.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai web:  
https://www.paxofon.com/ 

Rider tècnic: 
https://www.paxofon.com/pro/ 

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

- Ernest Parro és l’autor de lletra i música, a la veu, harmònica i guitarra. Ha estat més d’una dècada amb la banda 

de rock dur Olvido al baix i segones veus, amb qui ha publicat tres LP presentats per la península compartint gira 

amb bandes internacionals com Grand magus, Lacrimas Profundere, Liv Sin o compartint escenari amb Def Con 

dos o Reincidentes o Axxis. Actualment, també fa espectacles infantils com a guitarrista de La Família Guirigall.  

- Xicu Rovira a la guitarra, contrabaix. Cal destacar l’etapa amb Les Anxovetes com a guitarrista cofundador. 

Durant molts anys ha estat músic resident de diferents jams sessions i micros oberts com la Jam Xefla i en grups 

tribut com Nitvana o de versions com The Puppy Thoughts.   

- Rubén Berengena a la bateria. 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, 

The seventies, Rock per Xics i Agua Bendita.  

- César Gonzáles al baix elèctric, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Rubén Berengena          Ernest Parro          César González  Xicu Rovira 


