
 
PALS PRESENTA UNA PROGRAMACIÓ DE CONCERTS PER AQUEST ESTIU AMB          
UNA PROPOSTA RENOVADA I ADAPTADA A LA SITUACIÓ ACTUAL. 
 
FESTIVAL MUSICA’T PALS és el nom d’aquesta programació que fa un pas endavant i              
programa durant els mesos de juliol i agost concerts d’artistes de gran qualitat i amb               
espectacles pensats per a un públic que gaudeix escoltant la música i amb una proposta               
familiar per no deixar a ningú sense música. 
 
Pals és un poble situat al bell mig de l'Empordà i format per 3 nuclis que ofereix als visitants                   
un ampli ventall de possibilitats per gaudir-ne durant tot l'any. És un dels municipis més               
coneguts i visitats de la comarca per la bellesa del seu paisatge i la riquesa del seu llegat                  
històric i patrimonial. 
 
El Musica’t Pals creix i sense oblidar el concerts a la fresca d’anys anteriors, vol esdevenir                
una programació de referència. Per això presenta 4 noms que fan que el municipi              
esdevingui un punt de referència musical per aquest estiu. Obrirà la programació el 18 de               
juliol Cris Juanico, el seguiran, el 8 i 9 d’agost, The Sey Sisters i Xiula, i Roger Mas tancarà                   
el Musica’t el dia 22 d’agost. 
 
Tots els concerts són gratuïts i es faran al pati de Ca la Pruna i a la Plaça de Catalunya. Les                     
entrades tot i ser gratuïtes s’han de descarregar a través d’internet per tal de poder               
gestionar la reserva de les localitats. Les entrades es poden aconseguir a través de              
www.pals.cat i www.festivalmusicat.cat. 
 

 
 
 
 
 

http://www.pals.cat/
http://www.festivalmusicat.cat/


 
 
CRIS JUANICO - 18 de juliol a les 22.30h - CA LA PRUNA 
La veu i la guitarra de l’artista menorquí desfullen una proposta de caire             
intimista en el que la mar salada i la pols de la terra abracen cançons               
dibuixades de desig, melancolia, natura, festa, somnis, Sentits, vent,         
silenci o compromís. Un concert de presentació del seu nou disc VIU            
que planeja pels contorns de Menorca, i tan prest contempla i canta a la              
mar propera i a l’hora immensa i oberta - ara sal - com ens apropa al                
terra endins de l’illa més personal - ara pols. 
 
 
 
 
THE SEY SISTERS - 8 d’agost a les 22.30h - PL. DE CATALUNYA 
Sota aquest nom s’amaga un espectacular trio de veus negres. The           
Sey Sisters ens convida a viure un sentit viatge musical des del gospel             
fins la música africana, passant pel soul; cants impregnats de profunda           
emoció sorgeixen de la lluita contra la injustícia, la defensa dels drets            
humans i l’esperança en el futur. Les riques harmonies, els cants a            
capella i les seves carismàtiques actuacions es combinen per fer          
reviure l’esperit i l’ànima gospel amb el que volen reivindicar el seu            
paper com a afrodescendents. 
 
 
XIULA - 9 d’agost a les 19.30h - PL. DE CATALUNYA 
“Donem-li una volta al cos” és el nom i el leitmotiv de l’espectacle en el               
que transversalment es viuen valors i emocions. Proposem compartir,         
conviure, explorar, estar presents tenir la capacitat de mirar dins i           
també estimar l’entorn, la societat, el planeta, sempre rient i gaudint! 
L’espectacle és fresc, atrevit i “canyeru”. No deixa indiferent. Fem          
interactuar a tothom qui es deixa i cantem els nostre grans hits            
“Verdura i Peix”, “Polls” i “T’estimo bastant” en aquest fabulós viatge a            
dins d’un mateix. En l’espectacle es combina música, dinàmiques, jocs i           
sentit de l’humor per fer participar i ballar petits i grans. 
 
 
ROGER MAS - 22 d’agost a les 22.30h - PL. DE CATALUNYA 
Roger Mas encarna com ningú el prototip del cantautor: agermanar 
música i poesia, autoria i interpretació, però també novetat i tradició. Ho 
ha demostrat a cada disc, reinventant-se en trobador incipient, crooner 
de cobla, artista tel·lúric, bluesman rutilant, estrella del pop, rapsode 
profund o un doll de veu fonda. Tots encarnats en els temes, estils i 
grups més diversos. Poeta entre músics i músic entre poetes, ara, amb 
una veu en plena maduresa, se’ns endú de viatge al PARNÀS, al jardí 
dels poetes, on insisteix en emocionar-nos amb les veus dels altres i 
músiques noves. Complerts els vint anys del seu primer disc, ens 
presenta PARNÀS. 

 


