
 
 
 

 

Roger Mas inaugura nova seu del 

BarnaSants a Petra, Mallorca 

Sala de premsa aquí 

 

 La nova seu és el Teatre Es Quarter, al centre de l’illa, on també actuaran l’11 

d’abril Joan Isaac, Biel Majoral i Mateu Xurí 

 

 Roger Mas oferirà dissabte 21 de febrer una selecció de cançons de tots els 

seus discos amb veu i guitarra 

 

Barcelona, 13 de febrer de 2015. Roger Mas serà l’encarregat d’inaugurar, el proper dissabte, 21 

de febrer, la nova seu que el BarnaSants estrena en la seva vintena edició a Petra, Mallorca. El 

Tetare Es Quarter rebrà el Roger Mas més despullat, que defensarà amb veu i guitarra una 

selecció de cançons de tots els seus discos, de les més conegudes a les més amagades.  

 

Roger Mas no para. Després d’una temporada amb la Cobla Sant Jordi, i just havent presentat el 

projecte amb el pianista de Sao Paulo Benjamim Taubkin, està a punt d’entrar a l’estudi per 

enregistrar un nou disc. Ara tenim l’oportunitat d’endinsar-nos en un repertori format per cançons 

de tots els seus discos, les més conegudes i altres que no ho són tant. 

 

Joan Isaac, Biel Majoral i Mateu Xurí, al Teatre Es Quarter 

El dissabte 11 d’abril Petra també rebrà la visita de Joan Isaac, Biel Majoral i Mateu Xurí, que 

presenten el seu espectacle Gloses i cançons. Petra acollirà tres dels artistes més representatius de 

l’escena musical dels Països Catalans, en un concert especial del Festival BarnaSants per celebrar la 

nova seu a Mallorca. L’intercanvi entre la glosa, la cançó tradicional de les Illes i la cançó d’autor en 

català serà l’eix vertebrador d’aquest espectacle. Tres maneres de fer diferents a l’escenari, tres 

universos que es fondran en un mar de sensibilitats compartides. 

 

BarnaSants 

Volem el par sencer! Aquest és el lema del BarnaSants, Festival de Cançó d’autor que enguany 

arriba a la seva 20a edició. Durant dos mesos i mig, del 24 de gener al 14 d’abril, el festival celebra 

el seu 20è aniversari recordant Ovidi Montllor en l’any que també es commemoren 20 anys que 

se’n va anar, -com ell mateix deia a la cançó-, “de vacances”. En aquesta edició es congreguen més 

http://www.comedia.cat/ca/comediateca/XXbarnasants


d’un centenar de cantants, intèrprets i grups que donen protagonisme a la paraula, al poble i als 

drets socials. El festival continua cridant a l’inconformisme a artistes i espectadors davant de 

l’actualitat política i social del nostre país. Una lluita i una reivindicació que són cada cop més 

necessaris amb els temps que corren. 

 

 

 
CONCERTS DEL BARNASANTS A PETRA 

 
Dissabte, 21 de febrer, 21h 

Roger Mas 
Teatre Es Quarter 

 
 

Dissabte, 11 d’abril, 21h 
Joan Isaac, Biel Mjoral i Mateu Xurí 

Teatre Es Quarter 

 

 

 

 

                   

    

 

                                                                                                                                                            

 

 

 
 

 
 
 

Estrenem nova web! 

www.barnasants.com  

Web oficial – www.barnasants.com 

Facebook – http://www.facebook.com/barnasants 

Twitter - http://twitter.com/barnasants 

 

 

PREMSA & COMUNICACIÓ 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl  

Marc Gall · Aloma Vilamala · Mariona Gómez 

C/ Bertran 18-20, sobreàtic. 08023 Barcelona  

T. [00 34] 933 10 60 44 · 932 95 56 34 

M. [00 34] 616 26 56 26 (Aloma) · M. [00 34] 618 592 710 (Mariona) 

avilamala@comedianet.com · mgomez@comedianet.com 

www.comedia.cat  
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