


18 anys creixent sense fer-nos grans

Dimarts,  24 d’agost  -   Plaça de Catalunya  -    21 .30 h1

A mb cada any viscut hem descobert valuoses músiques, hem assaborit dolces 
melodies, ens han colpit cançons punyents i hem après a escoltar i a compartir emocions 
plegats. Així hem anat creixent musicalment i humanament sense perdre la dimensió que 
ens fa propers a la nostra gent. 
Cada estiu, des d’aquest petit poble us seguirem convidant a compartir grans vetllades en 
companyia d’artistes d’aquestes terres que la llengua uneix des de llevant fins a ponent.

CLAUDIO GABRIEL SANNA I RALL GRUP
Mirau que sem anant i mirant

Cançons de sàtira i festa amb aquesta formació provinent de l’Alguer que, com a bons 
coneixedors del repertori que es cantava a les cases i tavernes de la ciutat, ens les faran 
arribar ben vives encara avui dia.

Claudio Gabriel Sanna, 
veu, guitarra i mandola
Meritxell Gené, veu

Marc Serrats,  veu i guitarra
Salvatore Maltana, contrabaix
Dario Pinna, violí

Josep Maria Cols, piano i acordió
Paolo Zuddas,  percussions
Andreu Ubach, percussions

Dimecres,  25 d’agost  -   Esplanada del  Pavelló  -    21 .30 h

PAU VALLVÉ + GINESTÀ

Us presentem dos dels principals intèrprets de música d’autor actuals: 

Pau Vallvé presentarà el seu darrer treball La vida és ara, acompanyat del també 
multiinstrumentista Darío Vuelta. Una música per a una nova manera d’entendre la vida. 
En paraules de l’artista: “És la música d’algú que ha decidit ser feliç i que, de cop, se 
n’adona”.

Per la seva banda Ginestà, la Júlia i en Pau, els dos germans de Sant Andreu i la seva banda 
explicaran històries quotidianes a través de la música pop, el folk i la cançó de protesta.

Un concert dividit en dues parts que no deixarà a ningú indiferent.

Dijous,  26 d’agost  -   Esplanada del  Pavelló  -    21 .30 h

Parafrasejant el poema de J. V. Foix “És quan dormo que hi veig clar” presentem aquesta 
proposta musical forjada a partir dels gèneres més populars de la música catalana com 
són l’havanera, la sardana i la música coral.

El concert constarà de dues parts: en la primera les tres formacions interpretaran de forma 
independent les seves peces i en la segona ens mostraran les possibilitats d’acoblar els 
seus sons en l’obra que clourà el concert i que dona nom a l’espectacle estrenat al Gran 
Teatre del Liceu l’any 2019.

PORT BO, MONTGRINS, COR CYPSELA, INDIRA FERRER
Jordi Molina i Antoni Mas, directors

És quan canto que hi veig clar
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Anaïs Oliveras, Mariona Llobera, Ferran Mitjans, Antonio Fajardo, veus
Edwin García, guitarra, vihuela i llaüt
Lluís Coll, corneta
Marc Clos, percussions
Berta Vidal, actriu

Adrià Bauzó, saxo i clarinet
Alexandre Carbonell, teclats
Santi Colomer, bateria
Joan Motera, contrabaix

MARIA DEL MAR BONET  AMB   BORJA PENALBA

Divendres, 27 d’agost  -   Esplanada del Pavelló  -    21.30 h

La Maria del Mar Bonet i en Borja Penalba fa temps que comparteixen escenaris. Concert a 
concert han anat teixint complicitats musicals i la progressió artística de la seva col·laboració 
ha estat imparable.

En aquest concert ens presentaran el seu darrer disc enregistrat en viu a València l’any 2020 
amb l’acompanyament del percussionista Antonio Sánchez. Tot un recull de cançons noves, 
peces inèdites i els temes imprescindibles de la cantautora mallorquina.

Dimecres, 14 de juliol  -  Plaça de Catalunya
Presentació: 20.30 h  -  Concert: 21.00 h

NOTTE E GIORNO

Dissabte, 28 d’agost  -   Plaça de Catalunya  -   21.30 h

Fareu un viatge musical a la València del s. XV a través d’uns personatges que aspiren a 
muntar la primera impremta musical en terres catalanes amb la intenció de recopilar la 
música de la Corona d’Aragó, Nàpols i altres ciutats europees. Escoltareu peces anònimes i 
de compositors reconeguts amb la complicitat d’una actriu, d’un quartet vocal i d’uns 
ministrils que tocaran instruments d’època. En aquest viatge en el temps també hi trobareu 
flaixos del present amb obres d’autors com ara Josep Vila i Mariona Vila.

Helena Rosich us oferirà cançons imprescindibles en clau de jazz. Una vetllada plena de 
sensibilitat i de textures musicals a través de la seva veu rica amb matisos i expressivitat.

Dindirindín, una follia musical

canta en català
HELENA ROSICH + QUARTET

CONCERT
G R AT U Ï T
C A L  R E S E R VA R

E N T R A D A

Especial Presentació XVIII Musicant
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Preu entrades: Concerts 1, 2, 3, 5  anticipada 12 € - Taquilla 15 €�
Concert 4  anticipada 15 € - Taquilla 18 €�
Concert Presentació: Gratuït (cal reserva d’entrada)
Pack 5 concerts: 50 € (només anticipat)

Informació i venda d’entrades: www.musicantcampllong.cat  /  972 46 15 04

Aforament limitat. L’organització es reserva el dret de fer canvis en el programa si les circumstàncies ho requereixen
En cas de pluja els concerts es faran al pavelló esportiu

Gran aparcament gratuït a peu de concerts!
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XVIII Festival de música del país

18 anys de vida i música
2004 - 2021

Campllong, 24 > 28 agost


