
Continuïtat i consolidació.
Aquestes són les dues paraules
que, segons Joan Calmet, regidor
de Turisme en funcions de l’Ajun-
tament de Manresa, defineixen el
cicle musical Sons del Camí, que
arriba a la seva sisena edició i que
ahir es presentava a la Sala Gòtica
de la basílica de la Seu. El festival,
que posa l’accent en la música es-
piritual i contemplativa, està im-
brincat en el projecte Manresa
2022 amb la intenció, però, que si-
gui un dels llegats de la ciutat més
enllà d’aquesta data, com ahir re-
fermava Calmet.  

Sons del Camí ha anat creixent
des de la modèstia i ha acabat for-
mulant un cicle pensat per fer-se
un forat en una època curulla de
festivals, a la comarca i al país, que,
a banda de remarcar el concepte
de música «amb ànima» (que pot
englobar pràcticament qualsevol
estil), vol confegir una programa-
ció on no hi falti «un artista del ter-
ritori; un artista del camí ignasià i
un parell de caps de cartell», re-
marcava Albert Tulleuda, gerent
de la Fundació Turisme i Fires de
Manresa. Tot plegat en espais «de
gran potència patrimonial», rela-
cionats amb Sant Ignasi i recon-
vertits en escenaris de concerts.
Enguany, el parc i la basílica de la
Seu i els jardins de la Cova. Així,
aquesta sisena edició, que se cele-
brarà del 17 al 26 de juliol, tindrà

sis concerts en dues setmanes,
amb noms com el manresà Damià
Olivella (proposta del territori); el
basc Iban Urizar (nom ‘ignasià’) i
dos caps de cartell: Gerard Quin-
tana, que presentarà el seu nou es-
pectacle, Intocables; i Elena Gadel,
que portarà a Manresa el seu se-
gon disc en solitari, Delicada. 

Per a Calmet, el cicle, que té
com a director artístic Albert Gal-
bany, ha intentat buscar un «equi-
libri» entre els noms masculins i
femenins i entre «els noms més
populars que sempre tenen un re-

torn mediàtic» i els qui s’inscriuen
en una tradició musical concreta,
com seria el cas de la internacional
cantant valenciana Mara Aranda,
–amb un treball que ha girat al vol-
tant de la tradició Mediterrània–  i
Muom, un atípic grup vocal espe-
cialitzat en cant difònic.

Dos concerts de pagament
Si l’any passat i per primer cop
Sons del Camí va  deixar de ser gra-
tuït en cinc dels sis concerts, en-
guany els seus promotors s’han fet
enrere –«no va acabar de funcio-

nar», reconeixia Calmet– i només
seran de pagament els caps de car-
tell: Gerard Quintana, que actuarà
el 19 de juliol als jardins de la Cova,
i Elena Gadel, que tancarà el cicle
el 26 de juliol a la basílica de la Seu.
Ambdós concerts tindran un preu
de 12 euros amb entrada anticipa-
da,  i de 15  a taquilla. I un abona-
ment anticipat  per als dos recitals
serà de 20 euros. Els quatre con-
certs restants seran gratuïts però
amb la fórmula de taquilla inversa
per al públic que així ho consideri.
Com l’any passat, el 20 % del taqui-

llatge i els ingressos per taquilla in-
versa que es recullin es destinaran
a diversos projectes de l’Associació
Catalana per la Pau, que realitza
projectes de cooperació en països
en conflicte.

El festival té un pressupost de
20.000 euros, que, com ahir expli-
cava Tulleuda, surt del taquillatge
i s’hi suma el patrocini de l’Obra
Social La Caixa i la Diputació de
Barcelona. Sons del Camí també
s’inclou en el programa de les fes-
tes de Sant Ignasi i coincidirà amb
diferents visites guiades a la Seu.

Sons del Camí portarà Gerard Quintana i
Elena Gadel als jardins de la Cova i a la Seu
El cicle de música espiritual programa sis concerts del 17 al 26 de juliol i torna a la gratuïtat exceptuant els dos caps de cartell

OSCAR BAYONA

Albert Tulleuda (gerent de la Fundació Turisme i Fires de Manresa), Mete Codinach (responsable de la gestió
turística i cultural de la Seu), Joan Calmet (regidor de Turisme en funcions) i el jesuïta Josep Lluís Iriberri

ARXIU/MARTA PICH

DAMIÀ OLIVELLA
17 de juliol. Parc de la Seu
Sons del Camí comença amb
el cantautor manresà, una veu
de blues i de soul, però també
de la música meditativa. Hi
Portarà Mantres. 21 h. Gratuït.

WIKIPEDIA/IVAN CASAÑ

MARA ARANDA
18 de juliol. Parc de la Seu
Amb els músics Jota Martínez i
Àlex Guitart, Mara Aranda ofe-
rirà un repertori amb especial
incidència en les músiques se-
fardites. 21 h. Gratuït.

ARXIU/MARTA PICH

GERARD QUINTANA
19 de juliol. Jardins Cova.
El músic gironí durà el nou es-
pectacle, Intocables, un repàs a
cançons que han estat perse-
guides, prohibides, censurades
o odiades. 21 h. 12/15 euros.

IMATGE PROMOCIONAL

AMORANTE
24 de juliol. Parc de la Seu
El basc Iban Urizar és l’ànima
d’Amorante, una proposta mu-
sical crua i sense prejudicis que
veu d’aires orientals i flamencs.
21 h. Gratuït.

IMATGE PROMOCIONAL

MUOM
25 de juliol. Basílica de la Seu
Cor de cambra de cant d’har-
mònics format amb la voluntat
de crear bellesa explorant no-
ves possibilitats de la veu.
20.30 h. Gratuït.

ARXIU/MARTA PICH

ELENA GADEL
26 de juliol. Basílica de la Seu
Elena Gadel presentarà a Man-
resa el seu segon disc en soli-
tari, Delicada, amb 14 cançons
compostes íntegrament per
ella. 21 h. 12/15 euros.

ELS SIS CONCERTS

El cicle estrena en
la seva sisena edició
imatge i pàgina web
Per primer cop, el cicle
musical Sons del Camí s’ha
dotat, explicava ahir Cal-
met, d’una «imatge». L’em-
presa manresana Duplex
Creativity «ha posat cara al
festival» amb un cartell es-
pecífic. Així mateix, el cicle
disposa també en aquesta
sisena edició d’una pàgina
web pròpia (www.sonsdel-
cami.cat) des de la qual es
pot accedir a la compra
d’entrades, a la informació
del festival, dels espais, dels
artistes i a la història de les
cinc edicions passades.
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MANRESA 2022 Amb la intenció que el festival, nascut el 2014, sigui un dels llegats a la ciutat més enllà de la data ignasiana, Sons del Camí presentava
ahir un cicle amb sis concerts que inclouran noms del territori com Damià Olivella; del camí, com el basc Amorante, a més de Muom i Mara Aranda


