


Els mals costums

ANNA ANDREU

DimEcREs 14 DE jUliol

20:00 h · sAlA GÒTicA DE l’hosPiTAl DE sANT ANDREU

Després de diversos discos (i anys) co-liderant el projecte Cálido Home, Anna Andreu debuta 
en solitari amb el seu disc ‘Els Mals Costums’ (Hidden Track Rècords, 2020), acompanyada de 
la bateria Marina Arrufat i amb cançons i lletres preciosistes que parteixen d’una sola paraula, 
que troben la inspiració en les persones que l’envolten i o que parlen sobre ella mateixa, de 
tendres costums que no es perden i es repeteixen, encara que no sempre funcionen.

En Anna Andreu trobem pinzellades d’una Maria de la Mar Bonet del segle XXI, però també una 
manera de contar històries més pròxima a la de Joan Miquel Oliver, d’una forma delicada i nua, 
que busca la senzillesa i la solidesa en els silencis i en les melodies.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€



Íntimo 

DUQUENDE i chicUElo

DijoUs 15 DE jUliol

21:00 h · jARDiNs DE lA coVA DE sANT iGNAsi

El sabadellenc Duquende, és un dels cantaores més genuïns i reconeguts de l’escena flamen-
ca. Als 8 anys, Camarón de la Isla, amb qui sovint ha estat comparat, el va convidar a debutar 
als escenaris acompanyant-lo a la guitarra. A partir d’aquí es va llançar la carrera de Duquen-
de, que sempre ha confessat ser “camaronero” fins moll de l’os. Va ser un inici sense parangó 
d’un artista reconegut a nivell mundial.

Duquende és el primer cantaor que va trepitjar, el 1996, el Théâtre des Champs-Élysées i té 
una col·lecció d’enceses ovacions en els millors escenaris de tot el món. La seva veu ha estat 
sol·licitada per guitarristes de la talla de Tomatito, Juan Habichuela, Moraíto Chico, Vicente 
Amigo o Paco de Lucía, que va col·laborar en el ja històric ‘Samaruco’, un dels discos més 
destacats del català, i va declarar sobre el catantaor català: “A Barcelona teniu un monstre, 
Duquende, que posseeix la màgia del cante, inspiració i tècnica”. Duquende, flamenc poderós i 
d’arrel, és un dels cantaores més prestigiosos de l’actual panorama flamenc.

El concert compta amb la participació especial de Juan Gómez “Chicuelo”.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€ 



clamor 

mARiA ARNAl i mARcEl BAGÉs

DiVENDREs 16 DE jUliol

21:00 h · BAsÍlicA DE lA sEU DE mANREsA

Maria Arnal i Marcel Bagés presenten ‘Clamor’, un segon disc del duo establert a Barcelona 
que encongeix el cor: pop mutant als límits de l’emoció que parla de la nostra infinita capacitat 
de transformació per afrontar els reptes d’un planeta –d’un futur- en crisi, tot redimensionant 
el concepte de tradició i introduint-ho definitivament en el demà.

‘Clamor’ explora els canvis personals, col·lectius i globals a què ens aboca un planeta en crisi, 
la nostra infinita capacitat de transformació davant les adversitats i els reptes d’un futur més 
incert que mai. I ho fa a escala coral, unint veus que imaginen mons possibles i llancen un 
crit compartit, on les guitarres i l’electrònica esdevenen atmosferes, conjugant rondalles i 
mitologies especulatives, cordes i samples autogenerats, gravacions de camp i intel·ligència 
artificial. Cants de balena, ones de ràdio i bels de cabres, un gresol de referències literàries i 
filosòfiques, una (hiper) utopia que renova per complet l’imaginari sonor de l’aclamat ‘45 cere-
bros y 1 corazón’ (2017). ‘Clamor’ és, abans que un disc, un miracle.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€



origen 

BETh

DimEcREs 21 DE jUliol

21:00 h · jARDiNs DE lA coVA DE sANT iGNAsi

‘Origen’, així es titula el nou disc de la Beth. És un disc ple de melodies purament pop, que 
t’atrapen des de el primer moment... ja sigui perquè estan cantades amb delicadesa i alhora 
contundència o perquè recorden a les arrels i influències dels artistes. Sempre amb la seva 
veu esquinçada tan personal i característica. La majoria de les cançons la. Beth les va escriure 
fa bastants anys. 

La Beth ha buscat una sonoritat una mica més electrònica i no tan folkie com en els seus 
anteriors treballs, i sembla que ho ha aconseguit amb nota encarregant-se per primera vegada 
de la producció ella mateixa juntament amb Albert Solà. ‘Origen’ parla de temes tan diversos 
com l’amor, el desamor, els fills, l’esperança, una illa i una mica de la vida en general. Un disc 
variat i a la vegada coherent. Amb el que la Beth ha volgut donar veu a la noia que va escriure 
aquestes cançons fa anys i que fins ara no s’atrevien a sortir del calaix. Els avançaments “Que 
Tremolin Els Arbres” i “Vals” ja deixaven entreveure la qualitat de les cançons i l’energia positi-
va que les envolta.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€



handel as orpheus 

XAViER sABATA i DANi EsPAsA

DijoUs 22 DE jUliol

20:30 h · BAsÍlicA DE lA sEU DE mANREsA

El contratenor de renom internacional Xavier Sabata i el clave Dani Espasa presenten la veu 
del desig en les cantates italianes de Handel.

John Mainwaring - primer biògraf de Handel - descriu que en una vetllada a casa del Cardenal 
Pamphili, després de presentar unes cantates per a veu i continu, Handel fou comparat amb 
Orfeu, exaltant-lo, així, com a semidéu. Aquest pas per Itàlia quan tenia 20 anys, formarà i 
construirà el gran geni que després compondrà a Londres les gran Òperes per les qual es va fer 
famós.

‘Handel as Orpheus’ és un petit tast de l’època italiana on, amb l’ajuda dels poetes de 
l’Accademia dell’Arcadia, Handel compondrà un gran nombre de cantates per a veu i continu 
dedicades a temes amorosos.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€



Emotional dance 

ANDREA moTis

DiVENDREs 23 DE jUliol

21:00 h · jARDiNs DE lA coVA DE sANT iGNAsi

Després d’editar sis discos aclamats per la crítica, la trompetista, cantant i compositora de 
Barcelona, Andrea Motis feia seu debut en solitari sota el segell Impulse! Records amb l’àlbum 
‘Emotional dance’. Encara que Andrea Motis només tingui 26 anys, la seva maduresa musical 
supera amb escreix l’expectativa dels seus anys. Andrea Motis posseeix un alt encantador i 
versàtil, amb un subtil vibrato i un fraseig concís que li ha valgut comparacions amb referèn-
cies estilístiques com Billie Holiday i Norah Jones.

Com en els seus anteriors projectes, ‘Emotional dance’ conté la seva proporció equilibrada de 
clàssics de jazz, swing i bossa nova, amb temes arranjats especialment per a ella i versions 
de músics catalans. Motis també mostra per primera vegada els seus dots de compositora, 
firmant tres temes del total de catorze que componen ‘Emotional dance’, un títol que, segons 
Motis, “implica tots els canvis positius i la nova direcció que hem pres amb la meva música, a 
més de reconèixer que les coses es van movent en la direcció correcta”.

Entrada anticipada a www.sonsdelcami.cat i Oficina de Turisme de Manresa: 15€
Entrada a taquilla (una hora abans): 18€



oN comPRAR lEs ENTRADEs

Les entrades anticipades es poden comprar al web www.sonsdelcami.cat, o bé presencialment, a l’Oficina 
de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) fins el mateix dia del concert a les 19:00 h. 

Les entrades a taquilla es poden adquirir 1 hora abans de cada concert al mateix espai.

L’aforament tant dels concerts gratuïts com dels de pagament serà limitat per tal de respectar i complir 
les mesures de seguretat i sanitàries establertes.

El Pàrquing Centre Històric (Via de Sant Ignasi, 2) allargarà el seu horari fins a les  23:00 h les quatre nits de 
Sons del Camí 2020. Un cop tancat el pàrquing, a partir de les 23:00 h, els vehicles que siguin dins podran 
sortir utilitzant el tiquet.

L’entitat Càritas Manresa serà present en els concerts de Sons del Camí 2021 per donar a 
conèixer la seva tasca social i solidària.

Ciutats amb caràcter

ORGANITZEN COL·LABOREN

AMB EL SUPORT DE


