II cicle de música del país
Agost 2005

-

Campllong

Presentació

Campllong és un petit poble del Gironès amb un entorn rural privilegiat i amb
enorme vitalitat associativa, capaç d’organitzar actes socioculturals com ara la Fira Anual
de Primavera, visitada per més de 30.000 persones durant un cap de setmana del mes
d’abril.
Aprofitant aquests potencials; l’Associació de Fires i Festes de Campllong junt amb
altres persones vinculades al poble, organitza el cicle de concerts MUSICANT..... dedicat a
la música catalana de totes les èpoques. Arribant enguany a la seva segona edició, aquest
estiu l’oferta passarà de quatre a sis concerts amb filosofia similar:
-

potenciar la programació d’obres de compositors catalans de tots els temps.
recuperació de partitures inèdites o poc conegudes.
presentar una nova plataforma als intèrprets musicals de les comarques
gironines.
dotar a la comarca d’un nou projecte associatiu i cultural.

Pensem que aquest camp artístic està poc potenciat en la majoria de festivals de
música d’arreu i que a partir d’actes com el MUSICANT.... és pot fer una contribució útil
al panorama cultural de Catalunya.

MUSICANT ...2005
Música 100% catalana

1. Ensemble l’Albera
Música a la cort dels últims Reis catalans. S. XIV
Dimarts, 30 d’agost

2. Glòria López, Lluís Rodríguez
Música per a veu i piano a Girona a principis de segle XX
Dimecres, 31 d’agost

3. Port-Bo
Havaneres de concert
Dijous, 1 de setembre

4. Max Sunyer Trio
Jazz català
Divendres, 2 de setembre

5. Antoni Mas
Música de cantautor
Dissabte, 3 de setembre

6. Percussions de Barcelona
Música contemporània catalana per a percussió
Diumenge, 4 de setembre

1er Concert

Música dels últims Reis catalans (s. XIV)

Artista:

Ensemble l’Albera
Soprano, flauta de bec, orgue portatiu, viola d’arc, psalteri i percussió

Programa:
La música de les corts de Pere el Cerimoniós, Joan I i Martí l´Humà (s. XIV).
Obres anònimes del Llibre Vermell de Montserrat, l’arxiu de la Corona d’Aragò i del
Palau dels Reis de Mallorca a Perpinyà.

Espai:
Hora:

Església
22’ h.

2on Concert

Música per a veu i piano a Girona a principis de segle XX
Artista:

Gloria López
soprano
Lluís Rodríguez piano

Programa:
- Música per a piano d’Isaac Albèniz (Suite Ibérica)
- Cançons per a veu i piano de compositors de les comarques gironines a principis
de segle XX: Joaquím Serra (1907-1957) i Narcís Costa (1907-1990).
- Comentaris abans del concert a càrrec de Joan Gay

Espai:
Hora:

Església
22’ h.

3r Concert

Havaneres de concert

Artista:

PORT-BO
Antoni Mas: piano

Programa:
Un recorregut per la història de l’havanera amb text català, des dels seus orígens
fins al nostres dies.

Espai:
Hora:

Carpa
22’ h.

4rt Concert

Retrats musicals

Artista:

Antoni Mas: veu i piano

Programa:
Música popular amb lletres de vivències quotidianes.

Espai: Carpa
Hora: 22’ h

5è Concert

Jazz català

Artista:

Max Sunyer Trio
Guitarra, baix i bateria

Programa:

Composicions de Max Sunyer, un dels guitarristes de jazz més consolidats de Catalunya.

Espai: Carpa
Hora: 22’h

6è Concert

Música contemporània per a percussió

Artista:

Percussions de Barcelona
4 percussionistes

Programa:
Música contemporània per a instruments de percussió.
Obres de Pere J. Puértolas, Ramon Huguet, Albert Llanas, Salvador Brotons

Espai:
Hora:

Bosc d’en Nosa
20’30’’

