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Us recomanem:

Servei de bar
Des d’una hora abans i fins una hora després del concert

Divendres 12 de febrer, 21 h
Sala de Cambra

Roger Mas
Irredempt

Roger Mas, veu i guitarra 
Jordi Rotés, enginyer de so
Joan Teixidó, disseny de llums
Lluís Danés, escenografia
 

PReSenTACió ofiCiAL A LeS CoMARqUeS GiRonineS

Durada aproximada: 80 minuts sense pausa

21 de febrer, 19 h
Sala de Cambra

Alba Ventura, piano

26 de febrer, 21 h  
Sala de Cambra

Clave de Sur

Roger Mas torna a l’escenari gironí per fer front a les 
cançons del seu nou disc, Irredempt. Ideat i pensat amb 
l’escenògraf i creador Lluís Danés, el nou espectacle 
és una proposta molt actual de recreació de les formes 
clàssiques de la cançó d’autor, i amb la veu i l’instrument 
com a centre, compartirà amb els assistents històries 
d’amor i de guerra, de passat, de present i de futur, 
d’anhels i d’enyorances, de fets reals i d’imaginaris.

Roger Mas
Roger Mas és, segurament, l’exponent més destacat d’una 
nova escena de la cançó en plena eclosió i creador de gran 
perfil poètic i generoses dosis de risc. El cantant i guita-
rrista de Solsona presenta a l’Auditori de Girona Irredempt, 
un àlbum amb el qual torna als seus origen.
 
Després de tres anys de gira amb la Cobla Sant Jordi i una 
quinzena de músics dalt de l’escenari, el cantautor solsoní 
entoma el repte de “despullar l’essència total de la cançó” 
i presentar un disc elaborat tan sols amb la seva veu i 
guitarra. El cantautor ha gravat el seu novè disc d’una sola 
tirada per tal d’afavorir la naturalitat de la interpretació. 
Irredempt conté dotze temes, entre els quals hi ha una ver-
sió del poema de Verdaguer Comte Arnau, així com també 
una cançó de bressol tradicional de Salvador de Bahía i un 
poema de Goethe del 1782, El rei dels verns.

La seva carrera com a cantautor surt a la llum el 1996, 
quan guanya el Premi Èxit de Catalunya Ràdio i un any 
després edita el seu primer treball Les flors del somni. L’any 
1999 publica Casafont, que rep el premi Cerverí de Girona 
a la millor lletra de cançó per Cor Pur i el premi Ende-
rrock’99 per votació popular al millor disc d’autor. El 2001, 
amb un treball de nom llarguíssim (Roger Mas & Les flors 
en el camí de les serps i els llargandaixos blaus fluorescents 
cap a la casa de vidre de la senyora dels guants vermells), 
rep també el premi de la crítica al millor disc de la revista 
Enderrock. El 2005 també assoleix diferents distincions 
amb Mística domèstica. Posteriorment edita Les cançons 
tel·lúriques (2008), A la casa d’enlloc (2010) i Roger Mas i la 
Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona (2012).

L’any 2013 va guanyar el premi sardanista Rotllana (atorgat 
per la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida), 
per combinar la música moderna amb la tradicional i els 
sons antics de bona part del món, amb lletres que són una 
barreja del llenguatge de carrer i les expressions literàries i 
ancestrals.



Venda anticipada d’entrades:
www.auditorigirona.org
www.girona.cat\entrades

Taquilles: 
Auditori de Girona 
i Teatre Municipal

www.auditorigirona.org
Tel: 872 08 07 09
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