
Surten a la venda les entrades de la 17a 
edició del festival Musicant de Campllong 

Del 25 al 29 d’agost 
  

L'Ajuntament de Campllong i la comissió organitzadora del Musicant han 
confirmat que, sempre que no hi hagi noves contra-indicacions sanitàries que ho 
impedeixin, la celebració de la 17a edició del Musicant de Campllong tira 
endavant com estava previst, amb un total de cinc concerts que es faran del 
25 al 29 d’agost.  

Les entrades sortiran a la venda a través de la nova web, aquest dimecres 15 
de juliol i tindran un preu d’entre 12 i 15 euros. També es podrà aconseguir un 
pack dels cinc concerts per 50 euros. 

El festival compta amb un total de cinc concerts molt especials: 

 
Locus Desperatus (Dimarts 25 d’Agost) 

És un grup diferent i original que pretén acostar l’espectador a la cultura i la 
societat medievals mitjançant els diferents estils i repertoris de l’extens 
patrimoni musical de l’Edat Mitjana. Locus Desperatus reviu la música que 
ressonava en monestirs, palaus i castells, submergint així al seu públic en un 
període molt més ric i lluminós que el que la tradició ens ha transmès. 
  

Jonatan Penalba (Dimecres 26 d’Agost) 

Cantautor d’origen valencià que fa un recull musical incorporant cançons 
populars de la seva terra amb peces d’artistes més contemporanis. 

Una llaminera oportunitat per fer un tast de la gran riquesa i diversitat de la 
tradició musical dels Països Catalans i conèixer el seu últim disc i 
espectacle ”Reversions”. 
  

Miquel Abras (Dijous 27 d’Agost) 

Finalment Miquel Abras actuarà sense el cor Geriona i  ens presentarà el nou 
espectacle GIRA SOL amb la seva banda. 

GIRA SOL està inspirat en una de les seves cançons més conegudes Girasols 
Mirant la Lluna que animen a tothom a buscar sempre el seu camí. Aquest és el 



fil del seu nou espectacle: cançons que han servit per ajudar a altres persones a 
trobar-se i buscar nous camins. Espectacle on les emocions són una part molt 
important i les vivències de cada persona el fan més especial. 

 
La Black Music Big Band (Divendres 28 d’Agost) 

La Black Music Big Band és una agrupació integrada per joves instrumentistes 
de les comarques gironines i dedicada a l’anomenada “música negra”. Al 
Musicant d’enguany ens presenten en exclusiva un monogràfic dedicat a 
Aretha Franklin, la reina del soul, amb les seves cançons adaptades al català 
especialment per a la formació.  

 
Pep Sala (Dissabte 29 d’Agost) 

Bàsic és un format acústic i íntim que permet escoltar les composicions de 
Pep Sala en el seu estat més pur. Amb aquest directe el músic compta amb la 
col·laboració de Joan Antonella a la guitarra i veu per interpretar els temes 
clàssics de Sau i la Banda del Bar, així com peces de la seva trajectòria en 
solitari. 

Un concert per a gaudir de ben a prop del creador d’algunes de les cançons 
més recordades del pop català. 
  

El Musicant 

El Musicant consisteix en un cicle de concerts que tenen com a nexe d’unió 
la música de creació catalana de tots els temps. A partir d’una junta integrada 
per persones vinculades al món cultural, polític i econòmic de la comarca, es 
programen diversos concerts amb els següents objectius: 

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

• Recuperar 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 repertoris de totes les èpoques i diferents estils, i tant 
les obres com els intèrprets se seleccionen amb criteris de qualitat i interès 



musicològic. 
  

Canvis al Musicant degut a la Covid-19 

Per tal de seguir la normativa sanitària corresponent, s'adaptaran els espais 
per evitar aglomeracions i limitar els aforaments, s'ampliarà la zona de 
pàrquing, es modificaran els escenaris i espais per als artistes i se seguiran tots 
els protocols d’higiene necessaris per garantir la seguretat de tothomi el 
compliment dels protocols establerts per als espectacles públics. 

Pel que fa als escenaris de les actuacions, ja s’ha confirmat que tots els concerts 
es duran a terme a la Plaça Catalunya de Campllong a excepció de l’actuació 
de la Black Music Big Band, el divendres 28 d’agost, que es farà a l’esplanada 
del Pavelló. 

En el cas que la pluja es faci present hi ha un recinte tancat i amb capacitat 
suficient per a tothom. Pel que fa al concert que es durà a terme a l’esplanada 
del Pavelló (Black Music Big Band), en cas de pluja quedaria suspès i es 
retornarien els diners. 

Per últim remarcar que Miquel Abras actuarà sense el Cor Geriona, i ens 
presentarà el nou espectacle GIRA SOL amb la seva banda. 
Per tal de respectar totes les mesures sanitàries i els protocols corresponents, el 
tast previst abans del seu concert quedarà anul·lat. 

	


