
ROULOTTE

Amb dos discs  editats i un ampli recorregut en directe per grans i petits escenaris de Mallorca i la Península, la ban-
da mallorquina Roulotte, creada a 2012, torna aquest 2020 amb el seu tercer disc titulat “Le Mans” i amb vocació de 
projecció exterior. En aquesta nova etapa, liderada per Miquel García i Bernat Company  destaquen els canvis a la 
formació original, un nou plantejament sonor i, per primera vegada, la inclusió de tres cançons en català d’un total 
de dotze que conté l’àlbum, totes amb lletra i música de Miquel García.  

A càrrec de la producció musical ha estat el veterà teclista i compositor argentí Tito Dávila, un dels músics més relle-
vants de l’escena rock a Hispanoamèrica i a Espanya. Dávila va ser membre del grup Enanitos Verdes als anys 80 i en 
els darrers temps ha estat company de gires i gravacions d’Andrés Calamaro, Miguel Ríos, Ariel Rot, Los Ronaldos i 
Estopa, entre molts més. Junt a Miquel García (Veu i guitarra) i Bernat Company (Bateria), S’hi han unit al projecte 
dos músics de respectada i reconeguda trajectòria: El guitarrista i compositor català resident a Mallorca Marc Gra-
sas (Els Pets, Bars, Nua) i el baixista Pep Estrada (Jaume Anglada, Joan Bibiloni, Riki López, Daniel i la Quartet de 
Baño Band…).

La gravació s’ha realitzat a Santa Maria del Camí (Mallorca) amb Pere Estelrich com a tècnic de so. Les mescles i 
masterització han estat feina de l’enginyer Jordi Solé als prestigiosos estudis Music Lan d’Avinyonet de Puigven-
tós (Figueres) amb tres premis Grammy a les seves prestatgeries. Per les seves instal.lacions han passat artistes 
com Lluís Llach, Jarabe de Palo, Fito & Fitipaldis, Enrique Bunbury, Sopa de Cabra, Shakira, Macaco, Mariah Carey, 
Lax’n’Busto, Antònia Font o Albert Pla.

MIquel García - Veu i guitarra
Bernat Company - Bateria
Tito Dávila - Teclats
Pep Estrada - Baix 
Marc Grasas - Guitarra, lap steel, pedal steel
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Roulotte, aposta per un so proper al rock sureny americà, després de la incursió en el pop-rock més clàs-
sic dels anteriors treballs. El nou concepte respira bellesa, senzillesa, espai i llum amb protagonisme de les 
gui-tarres acústiques, el lap steel, el pedal steel i l’orgue Hammond. Un recorregut fluit, càlid i sense costu-
res amb elements instrumentals bàsics en el que es prioritzen les bones melodies i lletres a l’experimentació 
sonora. 

Les influències que es descubreixenen aquesta col.lecció de cançons van des dels Wilco, Byrds,  Beatles, Tom 
Petty o Ryan Adams fins a de més properes com Sidecars, M-Clan, Quique González o Los Secre-tos. 
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VIDEOS             cliqueu per veure’ls

         
Roulotte  -  “Mal de pair”

         
Roulotte  -  “Casi Perfectos”

         
Roulotte  -  “Días Eternos”
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https://www.youtube.com/watch?v=4NuMghD2FpU
https://www.youtube.com/watch?v=4NuMghD2FpU
https://www.youtube.com/watch?v=Z9o_IRO4IVE
https://www.youtube.com/watch?v=Z9o_IRO4IVE
https://www.youtube.com/watch?v=cBiOfDr4v3c
https://www.facebook.com/roulotterock
https://www.facebook.com/MarcelCranc/
https://www.youtube.com/channel/UCSQaeHx9-kn-gunt_fiESpw
https://www.facebook.com/roulotterock
https://www.instagram.com/roulotterock/
https://open.spotify.com/artist/2jviLxditL2umuuiSAejE3?si=h4YESB8DQ0KRK9WPRV2CvA


Inicis

Roulotte és un grup de rock format a Mallorca l’any 2012. Els seus membres originals són Miquel García (veu 
i guitarra), Albert Candela (guitarra), Michael Backhausen (baix) i Bernat Company (batería). Tots ells amb 
una àmplia experiència a altres grups mallorquins. Roulotte és l’evolució natural de The Claps, una banda 
de versions de clàssics del rock & roll encara avui activa, i de les composicions de Miquel GarcÍa qui ja havia 
editat el seu propi treball discogràfic amb el pseudònim de Poz. 

El disc de debut: “Las Heridas”

La seva carta de presentació va ser el disc “Las Heridas” (La Cúpula Músic, 2015). Autofinançat pel grup, 
conté influències del rock hispano-argentí, del folk i del rock and roll més clàssic. 13 cançons enregistrades i 
mesclades per Toni Pastor i Pere Estelrich als estudis SWING (Palma) al setembre de 2014 i masteritzades a 
Madrid per Gonzalo Lasheras sota la producció de Tito Dávila. 
La portada és representada per una jove boxejadora en defensa de la lluita feminista. La fotografía és d’An-
toni Caimari. 

“Casi Perfectos” és elegit com a primer senzill del qual surt un videoclip. 

El disc es presenta en directe el primer de novembre de 2014 a Palma a La Movida i al Vamp Cafèo i junt als 
Black Cats a Sa Possessió (Palma). 

Amb “Las Heridas” arriben a la final del Hard Rock Rising de Balears i participen a la sèrie d’actuacions en 
directe per internet Balcony TV Mallorca. 

A l’estiu de 2015 tornen a La Movida amb un concert amb convidats: Marion Deprez, Jaume Anglada i l’actor 
Álex Adrover. També actúen a la platja del Port d’Alcúdia. 

A finals de 2015 enregistren un showcase audiovisual en acústic i en directe al local d’assaig amb la partici-pa-
ció de Tito Dávila al piano. Aquest material, que inclou una cançó inèdita, es posa a disposició del públic a 
Youtube i en descàrrega gratuïta a la plataforma Bandcamp. 

Al febrer de 2016 participen junt a un bon grapat de bandes mallorquines al concert homenatge a Neil Young 
en el 40è anniversari del disc Zuma celebrat a la sala La Red de Palma. 

Al desembre de 2016 actúen junt a La Granja i Daniel i la Quartet de Baño Band al Marrat’Xmas de Marratxí. 
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“Habla Claro”

“Habla Claro” (Blau, 2017) és el nom del segon disc amb 7 cançons i un plantejament semblant al Camí iniciat 
amb el disc de debut però de caràcter més pop-rock. 

Enregistrat al novembre de 2016 al local d’assaig convertit en estudi, repeteixen a la gravació el tècnic Pere 
Estelrich i Tito Dávila a la producció. Les mescles es fan a Santiago de Xile, ciutat de residència de de Barry 
Sage, històric productor britànic que ha fet feina com enginyer de so amb els Rolling Stones, David Bowie 
o Madness i responsable de produccions a espanyoles per Los Ronaldos, La Orquesta Mondragón, Coque 
Malla o Melón Diesel. 
El dibuixant PAU col.labora amb una il.lustració per la carperta del disc.

D’aquest disc es roden dos videoclips dirigits pel cineasta Javier Pueyo: “Días eternos” i “Coli” aquest darrer 
amb la participació com a actors dels músics Noel Quintana, Pep Estrada, Félix Martínez “Flix” i l’humorista 
Riky López. 

Després del període promocional a premsa, ràdio i televisió, “Habla Claro” es presenta oficialment en di-
recte a La Movida (Palma) al març de 2017 i fan una sèrie de concerts a sales Ciutat: Novo Cafè Lisboa, Espai 
Xocolat, a la festa del 10è anniversari de Shamrock Palma junt a Los Toreros Muertos, a la sala Es Gremi i al 
parc de ses Estacions de Palma amb motiu del Dia de la Música. 

A l’octubre del mateix any presenten el disc a Costello Club de Madrid telonejats per Francis White i actúen 
davant 4.000 persones al recinte El Molino de Calvià obrint el concert d’Antonio Orozco. A més protago-
ni-tzen un capítol del programa musical d’IB3 Televisió “Els Entusiastes” pel qual enregistren tres cançons 
en directe a l’interior de l’antic edifici de GESA de Palma. 

A principis de 2018 editen només en format digital i amb descàrrega gratuïta “Las Maquetas de Habla Cla-
ro”, un recull de maquetes enregistrades en directe d’algunes de les cançons del disc “Habla Claro” i dos 
temes inèdits. L’abril de 2018 toquen a la festa de cloenda de la cursa solidaria Magic Line, al Parc de la Mar 
de Palma. 

Al maig de 2018 es publica el disc “Equilibrista emocional” de Suasi que compta amb les col.laboracions de 
Roulotte amb les veus de Miquel García i Bernat Company (que també toca la batería a la banda de Pep Sua-
si) a la cançó “Avui m’he fet gran”. García participa a diversos concerts de la gira de teatres.

A més durant aquest període Roulotte fa de banda d’acompanyament en directe del cantautor mallorquí 
Luis Cadenas. 

Després d’un temps d’inactivitat i de canvis a la formació original, Roulotte se centra a 2019 en la compo-
si-ció del sel seu tercer disc. Aquell any només actúen al Mythical Rock Festival amb Montenegro i Old Noise, 
i a l’octubre Miquel García obre el concert d’Eamon McGrath al teatre Mar i Terra de Palma en el marc del 
Summer Pie Festival.

Las Heridas (La Cúpula Music, autoeditat 2015)
Habla Claro (Blau, 2017)
Le Mans (Blau, 2020)
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RIDER ROULOTTE TEATRES 2021
5 MEMBRES

BACKLINE SUBMINISTRAT PEL GRUP:

- BATERIA
- 2 AMPLIFICADORS GUITARRA
- 1 AMPLIFICADOR BAIX

BACKLINE SUBMINISTRAT PEL ORGANITZADOR

- 1 PIANO ACUSTIC COA O 1 PIANO ROLAND RD-700
- 1 TECLAT NORD STAGE 2 EX 76 + PEU
- .

- 2 PLATAFORMES AMB MOQUETA ALÇADA BAIXA (40 CMS) 

STAGE PLAN ROULOTTE  TEATRES

ROULOTTE 2021
TEATRES

BERNAT
BATERIA

CORO

MARC
CORO MIQUEL

VOZ

PEP
.

MESA 
AURICULARES

AMPLI BAJO
AMPLI GUITARAMPLI GUITAR

PIANO + TECLADO
TITO / CORO

D.I
ACÚS

D.I
ACÚS
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