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El pas: aquella acció voluntària i indispensable per anar avançant.

La neu: allò inesperat que et trobes en el camí.

         es ganes de fer passos endavant i d’avançar cap a algun lloc, han por-
tat a l’Anna Roig, en aquest últim any que ha consagrat a la creació de noves 
cançons, a observar i analitzar la vida -passat, present i futur- de manera 
senzilla i gairebé sense la necessitat de passar-la pel filtre de la imaginació.

                    quest 3r disc de l’autora penedesenca 
ens evoca sensacions, paisatges i reflexions, amb 
una mirada més propera a la realitat i un ritme 
més reposat. En les noves cançons tot és més sugge-
rit que explicat i L’ombre de ton chien explora nous 
territoris sonors per reflectir musicalment aquesta 
nova perspectiva, creant ambients de caire més 
contemplatiu. 
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           esprés de la finalització de la gira del seu últim disc, a finals del 2012, 
el grup es prepara per tornar amb força i mostrar al públic una nova faceta 
sobre els escenaris.

La gira d’aquest nou disc, que recorrerà teatres i auditoris, s’iniciarà a 
mitjans de setembre. 

        empre curosos amb la seva posada en escena, l’aspecte visual pren 
més força que mai en la presentació en directe d’aquest nou treball. Con-
cebut com a espectacle global, amb recursos manllevats de diferents arts 
escèniques, l’actuació d’Anna Roig i L’ombre de ton chien representarà una 
experiència que transcendirà allò estric tament musical.
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Amb dos discs publicats: Anna Roig i L’ombre de ton chien i Bigoti 
vermell (Satélite K - 2009, 2011) i 168 concerts a l’es quena, el 
grup penedesenc de cançó catalano-francesa és en l’actualitat un 
dels projectes de referència en el panorama musical català.

TRAJECTÒRIA

PREMIS

CRÍTIQUES

Premi Enderrock Grup Revelació 2009 segons la crítica
Premi Enderrock al millor videoclip del 2009 per “Je t’aime”
Premi Cerverí a la millor lletra de cançó 2009 per “Corro sota la 
pluja”
Premi Carles Sabater 2009 pel tema “Corro sota la pluja”
Premi ARC 2011 en la categoria de cançó d’autor
Premi Enderrock 2012 al millor disc de cançó d’autor per votació 
popular
Premi Enderrock 2012 al millor directe per votació popular

“No malgasten les paraules”
P. Blay (Avui)

“Quina esplèndida proposta la d’aquest jove quintet!”
D. Putx (La Vanguardia)

“Muestra un talento y una sensibilidad extraordinarias”
M. Muniesa (Rolling Stone)

“Tant de bo tornin aviat”
D. Chicano (El Punt-Avui)
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Tomàs Alcaide
(+34) 675 48 96 95 
oficina@annaroigilombredetonchien.com
 
www.annaroigilombredetonchien.com

CONTRACTACIÓ

www.annaroigilombredetonchien.com
https://play.spotify.com/artist/4UJe0PktQVNe36XTKCRUyP?play=true&utm_source=open.spotify.com&utm_medium=open
http://www.youtube.com/watch?v=qQ1k9GC3rsM
http://instagram.com/annaroigilombre
https://twitter.com/annaroigilombre
https://www.facebook.com/annaroigilombre

