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OR (o-erra) és un grup de pop-rock en català nascut a Manacor 
(Mallorca) el 2017. La seva música es caracteritza per melodies 
purament pop, ritmes intensos i sons clàssics del gènere 
combinats amb sons més actuals i electrònics, que fan que el 
grup tengui una sonoritat pròpia.

Amb el seu primer treball discogràfic Carretera i Manta 
(Produccions Blau, 2018) van començar a fer-se un lloc dins el 
panorama musical en català de les illes; un lloc que van acabar 
d’aconseguir amb el seu segon treball En Veu Baixa (Produccions 
Blau, 2019), consolidant-se com una de les propostes musicals 
amb més projecció de les Balears. Va ser amb En Veu Baixa 
(Produccions Blau, 2019) que van aconseguir quatre nominacions 
i el premi a Millor Artista Balear de l’Any per votació popular en el 
Premis Enderrock de la Música Balear de 2019. El 2020, durant el 
confinament degut a la pandèmia de la COVID-19, van publicar 
el senzill Mentre el Món s’Acaba (Produccions Blau, 2020), una de
les cançons més escoltades d’artistes de les Illes durant l’any.

Components

pau FranCh siquier
Veu i guitarra

albert Carrió mesquida
guitarra elèCtriCa

manel esquinas palma 
guitarra elèCtriCa

Feliu palma pont
bateria

Juan blas garCia genoVart
baix

toni miquel ruiz Jaume.
teClats i Violí
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imaginari
(Produccions Blau, 2021),

Aquest 2021 veu la llum el seu tercer treball discogràfic 
IMAGINARI (Produccions Blau, 2021), un recull de 10 
cançons on el grup s’ha endinsat encara més en el món de 
l’electrònica, amb una producció molt més actual que romp 
amb els corrents que predominen en l’escena balear. 

Amb referents d’estils molt variats com Imagine Dragons,
Daft Punk, Coldplay, The Struts, Els Amics de les Arts i un 
llarg etcètera, OR (o-erra) ha fet una passa més enllà i ha 
apostat per experimentar amb textures i noves sonoritats 
per tal de fer evolucionar les seves cançons cap a un terreny 
f ins ara desconegut pel grup. El resultat ha estat un disc 
molt complet, amb un so molt actual i renovat però sempre 
mantenint les melodies i l’essència que els caracteritza.

Àlbum imaginari
Conté 10 lletres
any2021
disCogrÀFiCa blau 

CanÇons de l’Àlbum
• tòxiCa
• Vint-i-quatre
• a Casa
• per la dreta
• respirar
• Ànima
• mil nits
• titelles
• Cartes a mi mateix
• CanÇó de bressol

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

or (o-erra) - CARTES A MI MATEIx 

or (o-erra) - PER LA DRETA 

or (o-erra) - TITELLES

or (o-erra) - AIRE AMERICà 

https://youtu.be/gtm_DidKaN0
https://youtu.be/NPPLtqjl4_w
https://youtu.be/ayXfFuTuGDM
https://youtu.be/6cyZhNxRfFI
https://www.youtube.com/c/ORGrup
https://open.spotify.com/artist/3rqMgw2cpWZaZP4kHtY8NO%3Fsi%3DUm0yXWJ5SGWm9fA9VBZAHA%26dl_branch%3D1
https://www.instagram.com/or_grup/


O·ERRA

or (o-erra): «Volíem 
innoVar en alguns 
aspeCtes del so, però 
mantenint l’essènCia de 
les nostres CanÇons»
 parlem amb la banda 
mallorquina, que 
presenta el terCer disC, 
en què Compten amb la 
Col·laboraCió d’artistes 
Com Joan dausÀ o mireia 
Flores  «Ànima» és el 
darrer aVanÇament del 
proJeCte, que estrenem 
amb un ‘lyriC Vídeo’ 
espeCial per a l’oCasió.

els manaCorins or 
(o-erra) publiquen 
diVendres el terCer disC. 
abans, però, estrenem 
la inèdita “Ànima” que, 
aCompanyada d’un 
lyriC Vídeo exClusiu 
per a l’oCasió, parla 
d’un proCés de Cura 
interna. or (o-erra) 
Canta a deslliurar-se 
de la sensaCió d’estar 
enClaustrat ‘en una 
gÀbia que no té ni pany ni 
Clau’, alÇant el Vol des 
de les pròpies Cendres. 
així, tot Volant, podrÀ 
arribar a una altra 
òrbita, des d’on ho pugui 
Veure tot ‘des d’una altra 
perspeCtiVa’. la CanÇó és 
un aVanÇament d’aquest 
imaginari (blau, 2021)

després de Carretera 
i manta (blau, 2018) i en 
Veu baixa (blau, 2019), 
les noVes CanÇons 
inCorporen subtils dosis 
d’eleCtròniCa i mantenen 
una llum CaraCterístiCa, 
però deixen anar més 
d’una CrítiCa. ens ho 
expliCa el Cantant del 
grup, pau FranCh.
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5.2.
rider tècnic de llums

frontal
- 10 PAR 64. PREfERENTMENT, 
NO LED. éS NECESSARI quE 
ESTIGuIN EN
CANALS DE DIMMER 
INDEPENDENTS.
- 2 CEGADORES DE 4 
LA MPADES EN CANALS 
INDEPENDENTS.

contra
- 6 CAPS MO BILS BEAM/SPOT.
- 6 PAR LED.
- 1 TELó NEGRE.

escenari
- 1 MA quINA DE BOIRA 
hAzER (NO CONVENCIONAL) 
CONTROLADA PER DMx.
- 4 MATRIx LED 4x4 (PRO PIES). 

ES REquEREIx D’uNA PRESA DE 
CORRENT DE
16 A AMB SChukO A fORO I uNA 
LíNIA DE DMx AMB 192 CANALS 
LLIuRES O Bé
uNA LíNIA ExCLuSIVA.

control
PORTEM LA NOSTRA PRO PIA 
TAuLA DE CONTROL, AVOLITES 
TITAN MOBILE. CAL uN
ESPAI CENTRAT PER A 
DISPOSAR-LA EN uNA zONA 
PROTEGIDA I AMB ACCéS
RESTRINGIT I hAuRA  DE 
COMPTAR AMB PRESA DE 
CORRENT I LES LíNIES DMx
NECESSA RIES.
ES DEMANA A L’ORGANITzACIó 
ENVIAR CONTRARIDER ALS 
TE CNICS, AMB TOTA LA
INfORMACIó POSSIBLE DE 
MODELS DELS APARELLS I 

MODES, PLA NOL DE LLuMS I
PATCh DE DMx.
PER A fER CANVIS EN LA 
CONfIGuRACIó DE L’EquIP, ES 
DEMANA CONSuLTAR-hO
PRE VIAMENT AMB L’EquIP 
TECNIC.

(*) ELS PROjECTORS hAuRAN 
DE COMPTAR AMB TOTS ELS 
SISTEMES DE SEGuRETAT 
(ESLINGuES DE MA quINES I 
PORTAfILTRES, ETC.).

PER A DuBTES O CONTACTE: 
jAuME VIDAL 669 940 961
MALALTSDELLuM@GMAIL.COM
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RIDER TÈCNIC
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CONTRACTACIÓ
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https://www.manangelment.com/ca/
https://www.facebook.com/ManangelmentMusical/
https://www.instagram.com/manangelmentmusical/
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