
L’energia racial de Sara Baras,
niña Pastori i Rosario, la lírica
elegant de jonas Kaufmann, el
son caribeny de Buena Vista Social
Club, les veus delicades de Luz Ca-
sal i Sílvia Pérez Cruz, l’indie de
Belle & Sebastian, els mites com
Bryan Adams, Pet Shop Boys, Te-
xas i Sir elton john, o l’única ac-
tuació a l’estat espanyol de gérard
Depardieu i les seves Cartes d’a-
mor són algunes de les propostes
i dels artistes que aquest estiu
ompliran de ritme i música les nits
de la Costa Brava.

La representació de cantants,
músics i grups catalans en el marc
dels festivals de música està ga-
rantida amb els Amics de les Arts,
mishima, Sanjosex i l’Orchestra Fi-
reluche, que actuaran assídua-
ment en diversos escenaris giro-
nins.

Festivals
La proliferació de festivals nous
com ara el jazz Festival L’estartit
(Torroella de montgrí), L’estrany
(a Banyoles), el Festival’era (a
Llagostera), L’Í-TACA (a diverses
localitats del Baix empordà) o el
Costa music Festival (a Lloret de
mar) afegeixen valor, mestissatge
i amplitud a la programació mu-
sical. estiu rere estiu la Costa Bra-
va acull una envejable oferta de
festivals de música de prestigi i
qualitat. Propostes musicals que
recuperen els clàssics i apropen al
públic les darreres tendències o re-

velacions musicals, i que es com-
binen amb dansa, arts escèni-
ques, cinema o sopars maridats. 

Les tradicionals trobades de
sardanes, els concerts de les festes
majors i els cicles de música a la
fresca amplien el ventall cultural
i musical a la demarcació. entre els
esdeveniments musicals i tradi-
cionals més significatius i arrelats

hi ha la cantada d’havaneres de
Calella de Palafrugell, que el 5 de
juliol, en la passada edició, va
aplegar més de 40.000 persones a
la platja del Port Bo.

La Costa Brava acull artistes i
públic en espais màgics com ara
els jardins de Cap Roig i el jardí bo-
tànic marimurtra de Blanes; en
edificis romànics com la col·legiata

de Vilabertran i els monestirs de
Sant Pere de Rodes i de Cervià de
Ter; dins de restes romanes com
la ciutadella de Roses, o en els po-
bles medievals. 

el Festival internacional de mú-
sica Castell de Peralada, el Festi-
val de Torroella de montgrí, el
Festival de la Porta Ferrada de
Sant Feliu de guíxols, el Festival

internacional de música de Ca-
daqués, el Festival jardins de Cap
Roig, el Festival de música de Sant
Pere de Rodes, l’Acústica de Fi-
gueres, el Festival de la Veu de Ba-
nyoles –(a)phònica–, la Schuber-
tíada de Vilabertran, el Portal-
blau de l’escala, les nits de Clàs-
sica de girona, els Sons del món
a l’Alt empordà o Les nits de ma-
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Festival de música de Torroella de Montgrí.
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rimurtra presenten una cartellera
d’artistes de renom i qualitat.
Al Pirineu de Girona la música
també és protagonista, amb el
Festival de Música Isaac Albéniz,
el Festival Internacional de Músi-

ca de Ripoll, el Festival de Música
de la Vall de Camprodon o el Fes-
tival de Música de la Vila de Llívia. 
Amalgama amb el Costa Brava
Girona Music Festivals. El Patro-
nat de Turisme Costa Brava Giro-

na de la Diputació de Girona im-
pulsa el projecte Costa Brava Gi-
rona Music Festivals, amb què es
difondran i es promocionaran
sota una sola marca els festivals de
la demarcació de Girona des de la

vessant turística. Més d’una vin-
tena de festivals gironins s’adhe-
reixen al projecte, que es mate-
rialitzarà en una plataforma digi-
tal perquè el melòman hi cerqui
els festivals per gènere, data i mu-

nicipi i, a més, es pugui planificar
l’estada a la Costa Brava i el Pirineu
de Girona. 

Més informació a www.costa-
bravagironafest ivals.com/
www.costabrava.org

Festival Í-TACA de Torroella de Montgrí. 
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D’esquerra a dreta, Oliver, Sisa i Portet al festival Sons del Món. 
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Sir Elton John serà als Jardins de Cap Roig.
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Una de les actuacions del Festival Castell de Peralada. 
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