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Un any més us presentem el cicle Musicant... arribant en la 13a
edició amb quatre propostes musicals que porten com a denominació
d’origen la música del país feta a les nostres contrades. Des de les
partitures de cambra més acadèmiques a la cançó d’autor més actual, amb
estils variats i intèrprets del país.
En l’edició d’enguany ens plau presentar música del compositor
gironí Francesc Civil, un dels principals músics del s. XX a les nostres
contrades, amb una producció musical encara força desconeguda. El
Quartet de corda Teixidor interpretarà peces escrites per a aquesta formació
de cambra, algunes de les quals no s’han tocat d’ençà la seva estrena. A
més, en aquest concert és presentarà una obra de Jordi Domènech,
contratenor i compositor actual inspirada en uns poemes de temàtica
amorosa del s. XII, mig amagats en manuscrits del monestir de Ripoll.
Aquest document és una de les principals aportacions a la poètica
goliardesca de l’època medieval catalana i dins el Musicant... serà
reinterpretat amb música contemporània.
A l’apartat de la música d’autor/a podrem gaudir del talent de la
compositora i cantant gironina Clara, artista amb una important projecció
dins el panorama musical actual que ens oferirà el més nou de la seva
creativitat.
Per als oients més joves una actuació conjunta amb dos grups vocals
entusiastes de la música a capella: Mèlt i Geriona.
No oblidem les propostes consolidades com és el cas de dos dels
grups d’havaneres més veterans: Port Bo i Els Pescadors de l’Escala, els
quals actuaran conjuntament en una dit plena de joia i nostàlgia.
Quatre propostes musicals adreçades a tot tipus de públic que vulgui
gaudir de bona música a Campllong.
Us hi esperem!

dimarts, 30 d’agost

local social

21:30 h

Clara

Clara, veu
Marc Mas, piano i direcció musical
Enric Canada, bateria i percussió
Pedrito Martínez, baix i contrabaix
Jordi Aguilar, guitarra
Quartet de corda Mare Nostru Musicae
Fréderic Descargues, violí
Eszter Schütz , violí
Joan Felix, viola
François Ragot, violoncel
Amb la col·laboració de Miquel Abras i Saiko
Clara Sánchez-Castro Bonfill és una periodista que escriu cançons, pensa
melodies i les canta. Una comunicadora nata que aconsegueix connectar amb el públic
des del minut zero, amb una gran capacitat per emocionar i transmetre amb la seva veu
dolça i potent els mil matisos de les seves cançons.
La cantautora gironina desplega en aquest segon treball tot el seu ventall de
gèneres: pop, folk, balada, havanera o rap.

dimecres, 31 d’agost

plaça Catalunya

21:30 h

Port Po
Els pescadors de l’Escala
“El cafè de l’Havana”

Indira Ferrer, soprano
Antoni Mas, piano
Al cafè de l’Havana s’ha de produir el desafiament entre els dos grups: Port Bo
i Els Pescadors de l’Escala. L’objectiu és aclarir on varen germinar per primer cop les
havaneres, si a Palafrugell, lloc d’origen del Port Bo o a l’Escala. En aquest litigi, els
dos grups van presentant les seves credencials en forma del seu repertori però allò que
tenen en comú, la nostàlgia de la llegenda caribenya, representada per la “mulata” Indira
Ferrer-Morató, els va apropant.
Amb Indira Ferrer, soprano i Antoni Mas, piano

dijous, 1 de setembre

local social

21:30 h

Quartet teixidor
“Si vera somnia”

El Quartet Teixidor neix amb la intenció de donar a conèixer partitures oblidades
del repertori català juntament amb les grans obres del repertori clàssic. Pren el nom del
compositor lleidatà Josep Teixidor (s. XIX) i actualment és el quartet de corda resident
de l’auditori Enric Granados de Lleida.
El programa l’integren quartets de corda de compositors gironins: Francesc Civil
i Josep Baró, a més de l’obra Si vera somnia de Jordi Domènech, partitura inspirada en
el cançoner eròtic amorós de Ripoll (s. XII)
Irantzu Zuasti, violí
Joan Marsol, violí
Jordi Armengol, viola
Xavier Roig, violoncel
Toni Marsol, baríton

divendres, 2 de setembre

plaça Catalunya 21:30 h

Quartet Mèlt
+
Geriona
Oh, màgica nit!

Dos dels grups vocals amb més projecció del panorama musical català
compartiran escenari a Campllong. Guanyadors ambdós en diverses edicions del
programa Oh, happy day de TV3, Quartet Mèlt i Geriona ens oferiran una selecció de
les cançons que integren els seus últims treballs.

Activitats paral·leles
. Presentació del llibre Històries de músics d’Antoni Mas a càrrec del mateix autor.
Dins l’acte hi haurà un concert d’acompanyament a la xerrada.

dilluns, 29 d’agost

local social 19:00 h

. Xerrada sobre el Cançoner de Ripoll, un recull anònim de poètica eròtica del segle
XII al monestir de Ripoll a càrrec d’Elvis Mallorquí, historiador.

dijous, 1 de setembre

local social 20:00 h

Entrades: anticipada / taquilla

. Clara
. Port bo + Els Pescadors de l’Escala
. Quartet Teixidor
. Quartet Mèlt + Geriona
Pack quatre concerts (només anticipat)

10 €, 12 €
12 € , 15 €
10 € , 12 €
12 € , 15 €
34 €

. activitats paral·leles: entrada lliure

Informació i venda d’entrades

Ajuntament de Campllong 972 461504

www.campllong.cat

