
 
 

 

Leiva, Els Amics de les Arts i Blaumut, caps de 
cartell d’Empúries-Concerts al Fòrum Romà  

 

 

 

 

 
De l’11 al 13 d’agost Empúries acollirà la quarta edició 

d’aquest festival d’estiu  
  
  

Barcelona, a 22 de febrer de 2017  

  

El festival Empúries-Concerts al Fòrum Romà presenta el cartell d’artistes de la seva 
quarta edició, que tindrà lloc de l’11 al 13 d’agost, al privilegiat escenari natural de les 
Ruïnes d’Empúries. La programació 2017 compta amb les actuacions d’Els Amics de 
les Arts i Clementina (divendres 11 d’agost), Blaumut i Pantaleó (dissabte 12 



 
 
d’agost), i Leiva, que clourà el festival el diumenge 13 d’agost. Formacions 
consolidades d’estils molt personals que configuren un cartell amb un ventall ampli de 
registres musicals en un entorn únic, el jaciment arqueològic d’Empúries. EMPÚRIES-
Concerts al Fòrum Romà està organitzat per TEMproductions amb la col·laboració 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries.   
  

El paratge natural d’Empúries és una de les zones de més interès cultural de 
Catalunya. Un espai privilegiat amb una llarga tradició en concerts i música en directe, 
on entorn, art i música fan possible nits màgiques d’estiu. Un dels escenaris més 
privilegiats de la nostra historia, porta d’entrada de la cultura grega i romana a la 
península Ibèrica.  
 

  
Programació del Festival d’Empúries-Concerts al Fòrum Romà  

  
Divendres 11 d’agost :: ELS AMICS DE LES ARTS + Clementina  

Tornen Els Amics de les Arts! Més de dos anys després del magnífic Només d’entrar 
hi ha sempre el dinosaure (2014) el quartet barceloní presenta Un estrany poder 
(2017).  El fitxatge per Sony Music i el fet que l’escocès Tony Doogan (Belle& 
Sebastian, Mogwai, TeenageFanclub...) s’hagi encarregat de la producció fan pensar 
que aquest nou disc obrirà una ambiciosa nova etapa. Els Amics de les 
Arts presentaran al Fòrum Romà d’Empúries les seves noves cançons que, de ben 
segur, marcaran la banda sonora de molts aquest 2017.  

  

Clementina és un duet catalanomexicà que va néixer d’una trobada casual al metro 
de Barcelona. Carlos Montfort (guitarra i veu – músic i productor mexicà establert a 
Barcelona ) i Gina Margarit (veu i ukulele – cantautora establerta al Baix Montseny) 
ens presentaran a Empúries el seu primer disc plegats Darrere del 
vent. Un discauto produït i publicat sota el segell RightHereRightNow. Un recull de nou 
cançons que recreen paisatges onírics i viatges a través d’un so alegre i íntim i de 
lletres amb regust de conte.    
 

  

Dissabte 12 d’agost ::  BLAUMUT + Pantaleó  

  

Blaumut tornen amb tota la força amb un nou disc, Equilibri (2017), enregistrat a 
l’estudi Grabaciones Silvestres, amb la producció de Marc Parrot i publicat per Musica 
Global. Aquesta nova obra és un pas més en la carrera del grup que ha aconseguit 
donar vida a un univers propi i distintiu marcat per unes lletres emotives, dotades d’una 
forta càrrega evocadora, i una música elegant de tall pop- folk i impregnada de tocs 
clàssics, que no defuig l’èpica ni la contundència. Blaumut presentarà el seu nou 
àlbum al festival d’Empúries.  

  

Pantaleó ha estat qualificat pels mitjans de comunicació com una de les propostes 
més sorprenent, madura i prometedora del panorama musical català gràcies a la 
fórmula perfecta que els identifica: emotivitat, veu i melodia. Pantaleó presentarà 
a Empúries el seu segon treball discogràfic, L‘Apartament (Musica Global 2017). Un 
disc de pop colorista, enèrgic, amb una sonoritat que enlluerna i ple de melodies que 
difícilment abandonen l'oient. Un recull de 9 cançons que els identifica i un treball 
compositiu genuí, implacable i que no deixa de sorprendre.    

  

 



 
 
 
 
Diumenge 13 d’agost :: LEIVA  

  

Amb el seu tercer treball, Monstruos (2016), Leiva apuntala fins al zenit la seva 
meteòrica carrera en solitari. Endinsar-se en el seu darrer treball discogràfic és entrar 
en un espai carregat d’electricitat, provocant un veritable curtcircuit per aquestes 
emblemàtiques lletres de to confessional i sincer. Leiva explota al màxim la qualitat de 
la seva veu i recorre al foc de les emocions pirotècniques. Mapes emocionals on cal 
mantenir l'equilibri i fer ús quan es requereix d'expressions, que en la seva veu es 
converteixen en alta poètica de rock hispà.  La seva gira Monstruos farà parada a 
l’emblemàtic escenari del Fòrum Romà d’Empúries oferint un dels concerts més 
esperats d’aquest estiu .  

  

Des de l’any 2014 TEMproductions, amb la col·laboració del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya-Empúries, impulsa el festival Empúries-Concerts al Fòrum Romà en 
el qual han actuat artistes com Love Of Lesbian, Calexico o Manel, en 14 concerts que 
han reunit més de 10.000 persones.  

   

  

 
MÉS INFORMACIÓ 

 
Divendres 11 d’agost: ELS AMICS DE LES ARTS + Clementina - 22:00 h – 26 €   
Dissabte 12 d’agost: BLAUMUT + Pantaleó - 22:00 h – 20 € 

Diumenge 13 d’agost: LEIVA - 22:00 h – 26 €   
Espai: Fòrum Romà – Empúries – Carrer Puig i Cadafalch s/n – L’Escala 

http://bit.ly/2lefBwf 

Informació i venda d’entrades a: www.concertsempuries.com  
Contacte:info@temproductions.com  
 

  

  

SERVEI DE PREMSA 

COMEDIA. Comunicació & mèdia sl 
Marta Solé 

msole@comedianet.com 
T.  [00 34] 933 10 60 44 · M. 619 307 620 / 654 066 510 
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