Del 22 de gener al 20 de maig de 2022

ARRENCA AMB FORÇA EL FESTIVAL BARNASANTS
2022 AMB LES ACTUACIONS DE BRAMS (DISSABTE
22) I ROGER MAS (DIUMENGE 23)
BRAMS, amb l’espectacle “Baula rera baula”, producció del festival,
inaugurarà aquest dissabte 22 de gener la 27a edició del Barnasants
al Teatre Joventut de L’Hospitalet.
Roger Mas presentarà per primera vegada a Barcelona el seu darrer
disc “Totes les flors”, el diumenge 23 de gener a l’Auditori
Barcelona, 18 de gener de 2022. Amb l’espectacle “Baula rere baula” de BRAMS, producció del
Barnasants, arrenca la 27a edició del festival, que vol homenatjar la banda berguedana en el 30è
aniversari del seu primer disc, com a peça clau generacional entre la Nova Cançó i els grups reivindicatius
emergits les darreres dècades. La producció es presentarà aquest dissabte, 22 de gener a les 20h, al
Teatre Joventut de l’Hospitalet i recorrerà fins a 10 llocs dels Països Catalans dins el Barnasants.
Roger Mas celebra 25 anys de cançó gravant el seu onzè disc, “Totes les Flors” (Satélite K, 2021),
un àlbum de cançons curtes i senzilles, que aboca dolçament al vertigen de les emocions més explosives.
El nou disc és ben diferent de l’anterior, ja que totes les cançons son pròpies i de creació recent. El primer
single d’avançament del disc va ser ‘Amb la polla i amb l’ou’, dedicat a la xef Carme Ruscalleda.
El cantautor de Solsona presenta per primera vegada a Barcelona el seu darrer treball i espectacle, i ho
farà acompanyat del pianista Xavier Guitó, el contrabaixista Arcadi Marcet i la multiinstrumentista Míriam
Encinas.
“Totes les Flors” (Satélite K, 2021) es va estrenar el setembre de 2021, en la darrera edició del MMVV.
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