
El festival Microclima de Camprodon augmenta la durada i aposta per un cartell ambiciós en la 
seva segona edició, que es va presentar el diumenge passat amb una caminada popular i un con-
cert dels barcelonins La Folie dalt l’ermita de Sant Antoni. Organitzat per l’Ajuntament de Cam-
prodon amb el suport de La Tornada, el festival aposta per reivindicar el patrimoni i els espais 
emblemàtics del municipi amb concerts de proximitat, gratuïts i a l’aire lliure que contribueixen a 
desestacionalitzar l’oferta cultural fora de les dates d’estiu.

En total seran cinc concerts, tres dels quals a Camprodon, un a Beget i un a Rocabruna. Entre 
els tres de Camprodon hi destaca l’actuació inaugural, el diumenge 19 de maig al migdia, que 
estrenarà una nova localització -l’esplanada U d’Octubre- i tindrà un caràcter més familiar. El pro-
tagonista d’aquest concert serà el jove cantant Cesc, un artista amb un futur prometedor que tot 
just està preparant el seu primer treball. L’any passat, però, va participar al programa de Telecinco 
Factor X i compta amb una important projecció a les xarxes socials, sobretot arran de les seves 
habituals actuacions al metro de Barcelona i pels carrers de Girona.

Dissabte 25 de maig li prendrà el relleu la cantautora Ivette Nadal, una de les veus reconegudes 
de la cançó als Països Catalans. Al llarg de més de deu anys de carrera ha publicat quatre discos 
i dos poemaris i actualment està combinant una gira amb el guitarrista Caïm Riba i un projecte 
compartit amb Pascal Comelade, a més de formar part del quartet Les Kol·lontai. A Rocabruna, 
però, hi arribarà en solitari per oferir-nos un espectacle intimista que unirà música i poesia.

El dissabte 1 de juny, en el primer concert davant el Monestir de Sant Pere de Camprodon, arribarà 
una de les grans caps de cartell del cicle: Judit Neddermann. La cantant de Vilassar s’ha convertit 
per mèrits propis en una de les veus més respectades i admirades del país. Fa poc més d’un any va 
publicar ‘Nua’ (Satélite K, 2018), el seu tercer disc, i aquests últims mesos no ha parat d’acumular 
èxits i reconeixements. Fins i tot l’hem pogut veure actuant a la gala dels Premis Goya o cantant al 
costat d’Alejandro Sanz en l’últim disc del popular cantant madrileny.

Un altre cantant que està vivint un moment de forma excepcional és el bisbalenc Miquel Abras. La 
passada tardor ens va sorprendre amb la publicació simultània de dos nous treballs discogràfics: 
‘Punt de no retorn’ i ‘Punt de partida’, dos discos que ens presentarà en l’entorn immillorable que 
ens ofereix Beget. Serà en un concert en solitari davant l’església de Sant Cristòfol -declarada Bé 
Cultural d’Interés Nacional- el dissabte 8 de juny.

I, per tancar el festival, una nova proposta de referència: el duet valencià format per Mireia Vives i 
Borja Penalba. El guitarrista -company de viatge d’artistes com Maria del Mar Bonet, Lluís Llach 
o Feliu Ventura- s’uneix ara amb una de les grans veus del sud dels Països Catalans com ho és 
Mireia Vives. Tots dos es van trobar ja fa uns anys per posar veu als versos de l’Amor fora del mapa 
-de Roc Casagran- i l’any 2017 van publicar ‘Línies en el cel elèctric’, un disc deliciós on s’atrevien 
amb composicions pròpies i que els ha valgut l’aclamació unànime per part de crítica i públic.

camprodon
Judit Neddermann, Mireia Vives i Borja Penalba 
i Miquel Abras encapçalen el Microclima 2019

El festival proposa cinc concerts intimistes i de proximitat en espais amb encant de 
Camprodon, Beget i Rocabruna durant els mesos de maig i juny



PER A MÉS INFORMACIÓ
La Tornada - Pau Planas (626 10 49 74)

direccio@latornada.cat

Diumenge 19 de maig: Cesc, davant del Pont Nou (Camprodon)

Dissabte 25 de maig: Ivette Nadal, davant l’església de Sant Feliu (Rocabruna)

Dissabte 1 de juny: Judit Neddermann, davant el monestir de Sant Pere (Camprodon)

Dissabte 8 de juny: Miquel Abras, davant l’església de Sant Cristòfol (Beget)

Dissabte 15 de juny: Mireia Vives i Borja Penalba, davant el monestir de Sant Pere (Camprodon)

 

Hora: 19.00 h (excepte el de Cesc: 12.00 h)

Hi haurà servei de bar

Entrada gratuïta

informació d’interès


