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Encara no fa un any que
Roger Mas (Solsona,
1975) es va comprar la se-
va primera guitarra elèc-
trica, i amb aquest instru-
ment es presentarà demà
al Teatre Municipal de Gi-
rona en el marc del festival
Strenes (21 h, 15 euros),
en un concert antològic
que repassarà cançons de

pràcticament tots els seus
discos des de Les flors del
somni (1997), però amb
algunes excepcions ben
premeditades. “Dins la
meva discografia hi ha dos
grans blocs: d’una banda,
Les cançons tel·lúriques i
el disc amb la Cobla Sant
Jordi, que tenen una sono-
ritat més clàssica o tradi-
cional, i un segon bloc en la
línia d’un cert folk rock
psicodèlic. I ara tenia ga-
nes de fer cançons que no
entressin dins del concep-
te tel·lúric”, explica Mas,
que a més ha aplicat un
tractament de xoc a algu-
nes cançons, com ara

L’home i l’elefant i sobre-
tot El rei de les coses, fins a
deixar-les gairebé irreco-
neixibles. “Tot plegat sona
més rock que les tel·lúri-
ques, però en definitiva se-
rà un concert de cançó,
amb un pes important de
la música i algunes can-
çons amb llargs desenvo-
lupaments instrumentals,
com en els anys setanta.”
Els seus còmplices seran
Arcadi Marcet (baix),
Marc Mujal (bateria) i Da-
vid Soler (pedal steel i gui-
tarres).

La gira d’aquesta anto-
logia elèctrica s’allargarà
fins a l’agost i pel setembre

Roger Mas prepara una al-
tra de les sacsejades esti-
lístiques que han definit la
seva carrera, marcada per
una eterna inquietud
creativa: “Publicaré el
meu primer disc de can-

tautor en el sentit més
clàssic, només amb guitar-
ra i veu, perquè alguns dels
discos que m’agraden més
s’han gravat així. I el pre-
sentaré també en una gira
que faré tot sol, amb la gui-
tarra i una escenografia de
Lluís Danés.”

La sorpresa final
Prologat el 28 de març
amb el concert sorpresa
de Sopa de Cabra, Strenes
es tancarà aquest dissabte
amb diversos concerts
–Izah, Miquel Gil, Joan Mi-
quel Oliver, Miquel Gil, Do-
lo Beltrán i The Crab Ap-
ples– i una última sorpre-
sa: un conegut grup català
actuarà en format acústic
i a peu de carrer, en dos
sessions de mitja hora
(18.30 h i 19.30 h) al punt
de Girona, carrers de mú-
sica de la Rambla. La pis-
ta: “Strenes passa el testi-
moni al Festivalot.” ■

Roger Mas fa balanç
elèctric a Strenes
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a Demà actuarà en el
festival gironí, que
acabarà dissabte amb
una altra sorpresa

Roger Mas ■ ANDREU PUIG

“Gràcies a tots els amics
que han participat en
aquest disc, per la seva
amistat, talent i bon gust”,
escriu Eduard Gener en
els crèdits del seu primer
disc en solitari, tota una
sorpresa –i també un ex-
emple de bon gust– titula-
da Les avingudes (RGB
Suports), que aquesta nit
presentarà en un concert
al Sunset Jazz Club de Gi-
rona només amb piano i
veu (22 h, 3 euros).

Nascut a Solsona el
1985 i resident des de fa
tres anys a Girona, Gener
va gravar un disc (L’ofici
del rellotger) amb el trio de
funk Despertadors Atò-
mics, i a Les avingudes es
mou més per les vies del
soul i el hip-hop més acús-
tic i poètic, de reconeguda
influència francesa. “Des-
prés de quinze anys com-
ponent, vaig decidir que
volia aprendre a produir
per definir un estil i plas-
mar la música que tenia al
cap”, explica Gener, autor
i productor de les deu can-
çons del disc, en el qual
també canta i toca el baix,
els teclats, el piano i la per-
cussió. El despertador An-
dreu Moreno s’ha encarre-
gat de la bateria i entre el

reduït grup de col·labora-
dors hi ha Edgar Massegú
(percussió), de Pulpopop,
i el seu excompany de grup
Pau Boïgues (guitarra).
Gener ha tocat el baix al
nou disc de Pulpopop.

Eduard Gener té pre-
vist combinar el format de
crooner, com avui al Sun-
set, i concerts en què toca-
rà amb banda –Moreno,
Boïgues i el baixista Carles

Ratera–, com a la presen-
tació del 19 de juny a Sol-
sona. El 7 de juny també
actuarà al Festivalot de Gi-
rona, amb el concert fami-
liar Jo i les meves sabates.
“Escolto molta música ac-
tual, però sempre torno
als clàssics, com ara Tom
Waits i Ray Charles”, diu
Gener. Cançons com ara
Deixa’m estimar-te ja ho
deixen prou clar. ■

a El músic solsonenc resident a Girona presenta avui amb
piano i veu el seu excel·lent debut, ‘Les avingudes’

El bon gust d’Eduard
Gener arriba al Sunset
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Eduard Gener, a la portada del disc ■ M. RIBOT PUIGDEMONT

Dos espectacles produïts
per Temporada Alta, El
President, dirigit per Car-
me Portaceli, i Terra bai-
xa i Lluís Homar, dirigit
per Pau Miró, han estat
nominats en sis de les ca-
tegories principals dels
Premis Max, que es lliura-
ran el 18 de maig a la sala
Barts de Barcelona. Tots
dos espectacles inclouen
nominats al millor actor
protagonista –Francesc
Orella i Homar–, com tam-
bé és el cas de 30/40 Li-
vingstone (Sergi López),
coproduït pel festival. ■

Dos projectes
de Temporada
Alta, finalistes
a 6 premis Max
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