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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; i des de la mateixa Associació de Fires i Festes de
Campllong, s’ha organitzat el MUSICANT.... , un cicle de concerts que tenen com a nexe
d’unió la música de creació catalana de totes els temps. A partir d’una junta integrada per
persones vinculades al món cultural, polític i econòmic de la comarca, s’han programat
quatre concerts amb els següents objectius:
-

potenciar la programació d’obres de compositors catalans de totes les èpoques.
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.

Els concerts abracen repertori de totes les èpoques i diferents estils i tant els
repertoris com els intèrprets es seleccionen amb criteris de qualitat i interès musicològic.
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.

C O N C E R TS

1. Gemma Coma, Quartet de corda “Mare Nostrum”
Monogràfic Eduard Toldrà
Dimarts 24

2.

De Calaix
Cants populars del Gironès i l’Empordà
Divendres, 28

3. Música Antiga de Girona
Música vocal i instrumental de la catedral de Girona als volts de 1700
Dissabte, 29

4. Cobla Sant Jordi
Música contemporània per a cobla
Dimarts, 31

1er Concert

Música del Noucentisme

Artistes:

Gemma Coma i Quartet de Corda “Mare Nostrum”
Programa:
Música d’ Eduard Toldrà (1895-1962)

Components:
Soprano solista, 2 violins, 1 viola, i violoncel.

Obres:
Quartet de corda “Vistes al mar” i cançons sobre poemes de J. Carner i J. Maragall amb
acompanyament de quartet de corda d’un dels principals compositors del noucentisme
musical català.

Espai:
Església

Gemma Coma

2on Concert

Música tradicional
Artistes:

De Calaix
Programa:
Cants tradicionals de les comarques de l’Empordà i el Gironès per veus a capella i
acompanyament d’instruments rústics. Recuperació d’antigues caramelles de Cassà de la
Selva i cants improvisats amb col.laboració del públic.

Components:
3 veus femenines

Espai:
Carpa de la plaça

3er Concert

Música Antiga
Artista:

Música Antiga de Girona.
Programa:
Música vocal i instrumental de la capella de la catedral de Girona pels volts de 1700.
Recuperació de solos, villancets i motets inèdits dels mestres de capella Josep Gaz (16561713), Manuel Gònima (1712-1792) així com d’altres composicions anònimes.

Components: 4 cantants, 2 violins barrocs, 2 flautes barroques 1 violoncel barroc, 1
clavecí/arpa.

Espai:
Església

4rt Concert

Música contemporània per a cobla

Artistes:

Cobla Sant Jordi
Programa:
Música contemporània per a cobla. Obres d’Albert Guinovart, Francesc Cassú i Xavier
Pagès.

Espai:
Carpa de la plaça.

