25 > 29 agost 2020

XVII Festival
de Música del País

Xavier Fontané

Campllong
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Preu entrades: 12 € (anticipada) / 15 € (taquilla) - Pack 5 concerts: 50 € (només anticipat)
Aforament limitat. L’organització es reserva el dret de fer canvis en el programa si les circumstàncies ho requereixen

Gran aparcament gratuït a peu de concerts!
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Informació: 972 46 15 04 (De 10 a 14 h) o bé a: cultura@campllong.cat
Venda d’entrades: www.musicantcampllong.cat / Taquilles 1 h abans dels concerts
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Durant cinc nits d’estiu

A

el Musicant se sent...

Campllong hi sentireu músiques que us faran sentir... Veus i melodies dels
Països Catalans que us duran a passejar per indrets llunyans i d’altres de ben
propers, pels temps d’abans i d’ara... i allà on us duguin us proveiran de sensacions i
emocions embolcallades amb cels estelats d’estiu i una bonica llaçada de natura.

Dimarts 25 d’agost - Plaça Catalunya - 21.30 h

LOCUS DESPERATUS

Dulces resonabat sonus
Gaudiu d’un concert d’especial exquisidesa: música de les capelles reials de Joan I i
Martí l’Humà (s. XIV i XV) on ministrers i xantres provinents de la cort d’Avinyó
col•laboraven amb músics de casa nostra com Esteve de Sort, el primer polifonista
català conegut.
Anaïs Oliveras, soprano
Irene Salom, soprano
Aniol Botines, tenor

Meritxell Genís, mitja viola
Pepe Luna, llaüt i llaüt guitarreny
Oriol Casadevall, viola

Dimecres 26 d’agost - Jardins església - 21.30 h

JONATAN PENALBA
De soca- arrel

Qui és eixe xiquet que canta com els vells? va preguntar algú escoltant aquest
cantautor de L’Alcúdia, a la Ribera Alta. El seu timbre, aﬁnació i fraseig remetien a un
món antic a les portes de l’extinció i a un imaginari adormit que beu de l’antic
repertori oral valencià. Un recull musical que incorpora cançons populars de la seva
terra amb peces d’artistes més contemporanis com Al Tall o Obrint Pas.
Una llaminera oportunitat per fer un tast de la gran riquesa i diversitat de la tradició
musical dels Països Catalans.

David Borja, baix elèctric
Àlvar Calabuig, percussions
Enric Calabuig, piano
Hèctor Peropadre, acordió i llaüt

Dijous 27 d’agost - Plaça Catalunya - 21.30 h

MIQUEL ABRAS, Fills del Mar

+

GERIONA, El Petit Príncep
Dues propostes diferents dins un mateix concert però amb una mateixa premissa: la
sensibilitat musical. La que destil•la sempre el Cor Geriona amb una partitura
emblemàtica de l’escena catalana com és El petit príncep de Manu Guix i la que
impregna l’obra de Miquel Abras presentant un recull de Punt de partida i Punt de no
retorn, els seus dos últims treballs en CD.
A més, les dues formacions ens oferiran conjuntament peces del cantant de La
Bisbal musicades especialment per a aquesta ocasió. Una vivència musical única en
una nit molt especial.

Copa de cava i un detall gastronòmic
Abans d’aquest concert i als jardins de l’església
per gentilesa del Restaurant Local Social de Campllong

RESTAURANT LOCAL SOCIAL

Divendres 28 d’agost - Plaça Catalunya - 21.30 h

BLACK MUSIC BIG BAND
Aretha en català

La Black Music Big Band és una agrupació integrada per joves instrumentistes de
les comarques gironines i dedicada a l’anomenada “música negre”. 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. Prepareu-vos a viure un concert trepidant que va més enllà del fet
estrictament musical per a esdevenir una aposta cap a nous talents musicals que
us sorprendran per la seva valua i virtuosisme.
Paula Grande, David Maurici, Sara Terraza, Alverd Oliva, cantants solistes
La Black Music Big Band, des de les fundacions Casa de la Música i Girona Est,
col·labora en el projecte Música a l’Est donant formació musical a nens i nenes dels
barris gironins de Vila-Roja, Mas Ramada, la Creueta, Sant Daniel i Font de la Pólvora.

Dissabte 29 d’agost - Jardins església - 21.30 h

PEP SALA
Bàsic

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 Antonell 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 d’un dels creadors de cançons més
recordades del pop català. Potser la banda sonora de moments molt especials de la
vostra vida en un entorn i una atmosfera únics d’una nit d’estiu irrepetible als jardins
de l’església de Campllong.

