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Musica’t Pals 2021 es consolida com a una de les cites 

imprescindibles de l’estiu empordanès 
  

Els Amics de les Arts, Beth, Sanjosex, In Crescendo, Ginestà i Reggae per Xics són 

els noms que configuren el cartell de la segona edició del festival empordanès 

  
Pals (09/06/2021) La millor música al millor preu (si és que n’hi ha, de preu). Nascut l’estiu de l’any 
passat, a plena pandèmia, el festival Musica’t Pals aprofita la millora de la situació sanitària per fer un 

gran salt endavant i consolidar-se com una de les cites imprescindibles de l’estiu empordanès i una 

de les propostes musicals més destacades de les Comarques Gironines. I és que el cartell de la 
segona edició del festival palsenc, que arrencarà el 3 de juliol i s’allargarà fins el 21 d’agost, inclou 

noms tan destacats com Els Amics de les Arts, Beth, Sanjosex, In Crescendo, Ginestà i Reggae per 

Xics. I a això s’hi suma un factor diferencial que cal tenir en compte: alguns concerts són de franc, 
alhora que d’altres tindran un preu veritablement popular.  

 

Seran un total de sis assalts que s’aniran celebrant a dos espais del municipi empordanès: a la plaça 
de Catalunya o a la zona del Pavelló. Artistes de renom i de gran qualitat dirigits al públic que gaudeix 

escoltant música, en la que serà una proposta familiar i per a tots els públics. Va ser l’any passat quan 

el Musica’t Pals va prendre el relleu al cicle de Concerts a la Fresca (que van arrencar l’any 2016), 
essent una de les poques propostes que van mantenir-se tot i la pandèmia de COVID-19. El Musica’t 

Pals està organitzat per l’Ajuntament de Pals i produït per la promotora Dmusical. Les entrades, 

encara que els concerts siguin de franc, poden adquirir-se a través del web: www.festivalmusicat.cat 
 

Encetarà el cicle In Crescendo el dissabte 3 de juliol amb un concert gratuït: el grup guanyador de 

la segona edició del concurs de TV3 Oh Happy Day!, continua presentant el seu tercer àlbum de 
consolidació d’un projecte que no para de girar: ‘Inesperat’ (2018). També seran gratuïts els concerts 

de Beth (el 24 de juliol), de Reggae per Xics (8 d’agost). El concert del cantautor bisbalenc Sanjosex 

serà el diumenge 11 de juliol (per 3 euros) i el de Els Amics de les Arts, el dissabte 7 d’agost (12 
euros). El festival Musica’t Pals culminarà el dissabte 21 d’agost amb una actuació gratuïta de Ginestà 

a la plaça Catalunya. 

 
Pals és un poble situat al bell mig del Baix 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. 
Musica’t Pals brinda l’oportunitat de descobrir els racons del municipi en la seva plenitud estiuenca, 

amb un ampli ventall de concerts per a tots els públics i per a tots els gustos. 
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El cartell:  
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Els artistes 
 

Disabte 3 de juliol 

In Crescendo 
Guanyadors del I Premi Espai 

Ter de Música, arriben al 

Musica’t Pals 2021 per presentar 
el seu tercer treball discogràfic, 

Inesperat, en un moment clau de 

consolidació i de creixement. La 
veu és el component principal 

d’aquest nou treball, però els 

temes a cappella s’intercalen amb 
d’altres amb acompanyaments 

instrumentals. Són cançons 

triades amb cura, per no deixar 
mai indiferent l’espectador, 

perquè la veu l’embolcalli en una 

muntanya russa d’emocions. Els 
arranjaments del director Lluís 

Pérez Cansell són un repte harmònic que ens fan redescobrir aquelles cançons que crèiem 

immutables. Conviuen, doncs, melodies de Lluís Llach, Sílvia Pérez-Cruz, Judit Neddermann i 
Salvador Sobral, entre d’altres. 

 

 
Diumenge 11 de juliol 

Sanjosex 

Després de molt temps tocant la 
guitarra i fent cançons, l'any 2000 

Carles Sanjosé va formar a la Bisbal 

d'Empordà el grup Sanjosex. Van 
caldre cinc anys d'actuacions 

esporàdiques abans d'enregistrar 

un primer disc d'aromes 
dylanianes, Viva!, que va 

sorprendre crítica i públic l'any 

2005 i tindria continuïtat amb 
Temps i rellotge (2007), Al marge 

d'un camí (2010) i el posterior 

directe La viu-viu: Sanjosex en 
concert (2012). Després de 

reprendre el viatge amb el disc 

Festival (2014), produït per Quimi 
Portet, i de l'exitós Càntut (2016) -

on recuperava cançons de tradició oral al costat de Carles Belda-, Sanjosex aterra al Musica’t Pals 

amb el treball, Dos somnis, les primeres cançons originals que presenta després de sis anys. Carles 
Sanjosé (veu i guitarres) estarà acompanyat a l'escenari per Miquel Sospedra (baix), Pep Mula 

(bateria) i Julianne Heinemann (guitarra, teclats i cors). 
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Dissabte 24 de juliol 
Beth 

Han passat gairebé set anys des de la publicació del 

darrer disc de la Beth. En aquest temps aquesta 
cantant i actriu catalana ha compaginat els concerts 

en directe, el teatre amb diverses obres, la 

consolidació d’una marca de roba per a nens, Little 
Lia, la publicació del llibre Nyam i també el 

naixement i criança del seu segon fill. Així doncs, la 

parada ha estat només discogràfica, però durant 
aquest temps ha anat preparant el que serà el seu 

cinquè àlbum, Origen, amb cançons gestades a foc 

lent i des de fa molt temps. Sempre compaginant 
les tres llengües amb que s’expressa —el català, el 

castellà i l’anglès—, la cantant torna a trepitjar 

escenaris amb més força i maduresa que mai. 
 

 

 
 

 

 
 

Dissabte 7 d’agost 

Els Amics de les Arts 
Els Amics de les Arts aterren 

al Musica’t Pals 2021 per 

presentar sobre els escenaris 
l'últim disc de la banda El senyal 

que esperaves. El seu directe 

sorprendrà per explosiu i 
elèctric, alhora que 

demostrarà de nou que Els 

Amics connecten com ningú 
amb el seu públic i que 

l'essència Amics es manté 

després de 10 anys de 
trajectòria. Els avalen hits com 

‘Jean Luc’, ‘Ja no ens passa’, 

‘Louisiana’, ‘El seu gran hit’, 
‘Les coses’ i molts més que els 

han convertit en els creadors d'una banda sonora de referència del nostre país. Temes de sempre i 

cançons noves que ens faran emocionar pugen a l'escenari en un concert imperdible. 
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Diumenge 8 d’agost 

Reggae per Xics  

Fa gairebé una dècada que fan 
ballar petits i grans, adaptant 

temes populars amb ritmes 

jamaicans. Ara, Reggae per Xics, el 
projecte per a públic familiar de la 

banda The Penguins, presenta nou 

disc: Quadern de Bitàcola 
(Buenrtimo Producciones, 2021), 

el cinquè treball de la banda. El 

Musica’t Pals 2021 acollirà la nova 
aventura que farà navegar petits i 

grans per un mar de ritmes i 

emocions, amb cançons pròpies i 
també clàssics del repertori de 

tradició oral. Un viatge a bord del 

Calypso, en record de 
l’oceanògraf Jacques Cousteau, en 

què ens convidaran a viure grans 

gestes, per descobrir la fauna i 
flora, sense oblidar un toc 

d’atenció a l’emergència climàtica del planeta. 

 
Dissabte 21 d’agost 

Ginestà 
Ginestà és una banda liderada per 

la Júlia i el Pau Serrasolsas, dos 

germans que narren la 
quotidianitat i els seus ideals 

mitjançant la música pop, la cançó 

protesta i el folk català. A finals de 
2019 van publicar el seu segon 

treball, que va guanyar el Premi 

Enderrock per votació popular a 
Millor disc de cançó d'autor. La 

seva cançó “Estimar-te com al 

terra” ha estat guardonada amb el 
Premi Cerverí a la millor lletra de 

cançó en català. Musicalment 

Ginestà s'han endinsat de ple en els 
beats i els loops electrònics 

buscant un so contemporani però 

mantenint l'essència pop folk de les 
seves cançons. Un dels noms de l’escena emergent que més sonen ara mateix i que no podien faltar 

al Musica’t Pals 2021.  
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Més informació i peticions de premsa: 
 

Adrià Cortadellas 
650244011 / info@cortadellas.cat  
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