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Musica’t Pals 2022 aferma la seva aposta per la música en 

català, el territori i la proximitat a preus populars 
  

Cesk Freixas, Joan Dausà, El Petit de Ca l’Eril, Dàmaris Gelabert, Marcel i Júlia, Els 

Atrapasomnis i Clara Peya configuren el cartell de la tercera edició del festival  

  
Pals (16/06/2022) Després que el 2021 se celebrés marcat per les restriccions derivades de la 
pandèmia, aquest estiu el festival Musica’t Pals recupera la normalitat amb una tercera edició de luxe. 

La proposta, consolidada com una de les cites imprescindibles de l’estiu empordanès i de les 

comarques gironines, segueix creixent, alhora que aferma la seva aposta pel territori, la llengua 
catalana i la proximitat. Diferenciant-se d’altres festivals massificats, Musica’t Pals aposta pel confort 

amb l’objectiu que el públic assistent visqui una experiència agradable, incloent propostes familiars 

per a tots els públics. Un any més oferirà la millor música al millor preu (si és que n’hi ha, de preu).  
 

El cartell de la tercera edició del festival palsenc, que arrencarà el 16 de juliol i s’allargarà fins el 20 

d’agost, inclou noms d’allò més destacats, diversos i per a tots els públics: Cesk Freixas, Joan Dausà, 
El Petit de Ca l’Eril, Dàmaris Gelabert, Marcel i Júlia, Els Atrapasomnis i Clara Peya. 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.   
 

Encetarà el cicle Cesk Freixas el dissabte 16 de juliol amb un concert gratuït: el reconegut cantautor 

del Penedès presentarà ‘Memòria’, el vuitè disc de la seva carrera, que va publicar l’any 2021 després 
d’haver aconseguit un suport extraordinari a través d’una campanya de micromecenatge. També 

serà gratuït el concert familiar de Els Atrapasomnis (el 13 d’agost). La resta de propostes tindran 

preus veritablement populars que oscil·laran entre els 4 i els 14 euros, en funció del concert:  Joan 
Dausà (23 de juliol), El Petit de Ca l’Eril (29 de juliol), Dàmaris Glabert (31 de juliol), Marcel i Júlia 

(12 d’agost) i Clara Peya (20 d’agost). Seran un total de set assalts que s’aniran celebrant a dos espais 

del municipi empordanès: a Ca la Pruna i 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. A més, com a novetat, enguany hi haurà servei de bar i foodtruck a disposició de les persones 

assistents. 
 

Va ser el 2020 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 poden adquirir-se a través del web del festival i, pels concerts gratuïts, també 

hi haurà reserva d'entrades online per qui vulgui assegurar-se entrar al recinte: 
www.festivalmusicat.cat 

 

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 16 de juliol 

Cesk Freixas 
El cantautor va publicar el vuitè 

disc de la seva carrera després 

d’haver aconseguit un suport 
extraordinari a través d’una 

campanya de micromecenatge duta 

a terme durant la primavera de 
2020, on va aconseguir un 170% 

sobre l’objectiu inicial amb més de 

800 mecenes. Cesk Freixas és un 
dels cantautors més coneguts de 

casa nostra i ha esdevingut un 

artista de referència gràcies a la 
seva proposta musical, que fa més 

de 15 anys que trepitja tots els racons dels Països Catalans. Cesk Freixas farà el tret de sortida del 

Musica’t Pals 2022 presentant el disc Memòria en format de duet amb eel guitarrista Víctor Nin. 
 

Dissabte 23 de juliol 

Joan Dausà 
Un autèntic emblema de la cançó d’autor 

catalana aterra al Baix Empordà per posar 

la cirereta al Musica’t Pals 2022. Amb les 
cançons del darrer àlbum Ho tenim tot, el 

de Sant Feliu de Llobregat farà gaudir al 

públic assistent d’una estona. Un disc que 
està essent dels més aplaudits de l’any, amb 

una gira que omple allà on va. Ell és l’autor 

de mítiques bandes sonores de nits de 
Barcelona i èxits com ‘Jo mai mai’ o ‘La gran 

eufòria, que han acompanyat en tants 

moments. 
 

Dissabte 29 de juliol  

El Petit de Ca l’Eril 
Suau com quan una espasa roent s’enfosa dins la neu, El Petit de Cal Eril s’ha consolidat com un nom 

clau de l’escena musical de l’última dècada. Amb un discurs únic i poc complaent ha aconseguit 

fidelitzar i guanyar nou públic en cada disc. Sempre en una recerca constant de canvi, sense importar-
li les conseqüències, filant així un discurs propi i intransferible. Després d'un llarg període d'activitat 

contínua des de 2016, El Petit de Cal Eril es prendrà un temps de guaret a partir del proper setembre. 

Unes vacances merescudes després d'encadenar sense parèntesi quatre àlbums i quatre gires amb 

més de 260 concerts: La força (2016), △ (2018), Energia fosca (2019) i N.S.C.A.L.H. (2021), a més del 

single Com quan dormim (2020) i la pel·lícula El retrobament (2020). Una de les darreres ocasions de 

veure’l en directe abans de l’aturada indefinida.  
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Diumenge 31 de juliol 
Dàmaris Gelabert 

Un concert-espectacle amb els temes 

més populars de la Dàmaris Gelabert  
acompanyada per músics, coristes, un 

actor i la participació especial de la Lola 

i la Caterina. Un concert ple de ritme 
perquè tota la família pugui cantar i 

gaudir d’aquestes divertides cançons 

que molts nens i nenes canten 
diàriament a casa i a l’escola. La 

Dàmaris Gelabert s’ha convertit en un 

referent musical per als nens i nenes del 
nostre país. Pedagoga i 

musicoterapeuta, les seves cançons, a 

banda de fer feliços i divertir als infants 
tenen un alt contingut pedagògic. 

Projecten valors i estimulació vers la música gràcies a les seves lletres i unes melodies fàcilment 

enganxoses que s’han popularitzat per les escoles i famílies amb els nens i nenes com a protagonistes. 
Una recepta infal·lible per acostar l’amor a la música i a la cançó des de ben petits. 

 

 
Divendres 12 d’agost 

Marcel i Júlia 

L’excantant i compositor de 
Txarango, Marcel Lázara, i la seva 

companya de viatge, Júlia Arrey, 

han construït un nou projecte 
musical que després d’arrelar uns 

anys ara dona els seus fruits: el 

seu primer disc En Òrbita. 
Acompanyats d’una nova banda, 

Marcel i Júlia posen en òrbita les 

llavors d’aquesta nova etapa en la 
que ens conviden a reflexionar 

amb una proposta positiva i 

constructiva sobre el canvi 
climàtic i la sostenibilitat d’un 

model de societat que viu allunyada dels cicles naturals de la vida. 
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Dissabte 13 d’agost 

Els Atrapasomnis 

Una festa en tots els sentits, on tot 
el públic participa a través de les 

noves cançons i coreografies. Un 

espectacle gratuït on es fomenta la 
cooperació, i explica que totes i 

tots som igual d’importants quan 

es treballa en equip. ‘Anem amunt’ 
és un gran concert infantill i 

familiar. 

 
 
 

 

 
 

Dissabte 20 d’agost 

Clara Peya  
La prolífica, transgressora i inclassificable Clara Peya culminarà el Musica’t Pals 2022 amb el seu 

onzè disc 'Perifèria'. Amb una posada en escena que cuida fins a l'últim detall i un directe on la 

pianista es despulla, es transforma i s'expandeix per tot l'escenari i més enllà, la palafrugellenca 
continua remenant entranyes i consciències amb la seva música i la seva manera especial 

d'interpretar-la.  
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Més informació i peticions de premsa: 
 

Adrià Cortadellas 
650244011 / info@cortadellas.net  
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