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Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea
Motis, Duquende i Chicuelo, als
Sons del Camí
La 8a edició del cicle de músiques amb ànima se celebrarà del 14 al 23 de juliol en
espais patrimonials de Manresa amb la petjada d'Ignasi de Loiola

Maria Arnal i Marcel Bagés seran als 8ns Sons del Camí | Josep M. Montaner

El cicle de músiques amb ànima Sons del Camí arriba a la seva 8a edició amb sis concerts que
inclouen noms de referència en els seus estils dins del panorama musical català actual: el
reconegut cantaor flamenc Duquende serà als Jardins de la Cova el dijous 15 de juliol
acompanyat de Juan Gómez Chicuelo; l'efervescent duo Maria Arnal i Marcel Bagés
presentaran el seu nou disc de pop mutant Clamor el divendres 16 de juliol a la Basílica de la Seu;
la Seu també serà l'escenari del contratenor de prestigi internacional Xavier Sabata, que estarà
acompanyat pel clave de Dani Espasa el dijous 22 de juliol; a la Cova de Sant Ignasi sonarà el
jazz de l'aclamada trompetista i cantant Andrea Motis el divendres 23 de juliol, i completaran el
programa de la nova edició de Sons del Camí: el retorn als escenaris de la popular cantant Beth el
dimecres 21 i el debut en solitari de l'emergent Anna Andreu el dimecres 14 de juliol, com a
obertura del cicle.
Enguany els concerts d'estiu de Sons del Camí es desenvoluparan en espais emblemàtics
ignasians, com els Jardins de la Cova de Sant Ignasi o la Basílica de la Seu i, com a novetat, a
la Sala Gòtica de Sant Andreu; espais patrimonials situats al Centre Històric i amb l'empremta
d'Ignasi de Loiola durant la seva estada a la ciutat, en el seu camí de pelegrinatge i al qual el cicle
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deu el seu nom.
Eix musical de Manresa 2022
El cicle de música Sons del Camí forma part de l'eix musical del projecte Manresa 2022, un
projecte transversal de ciutat que commemora el 500 aniversari de l'estada d'un personatge
d'influència universal com Ignasi de Loiola a Manresa per transformar la ciutat i la seva
ciutadania i projectar-la al món i impulsar-la cap a una societat transformadora del segle XXI.
Les entrades anticipades per als concerts de Sons del Camí es poden comprar a través del web
sonsdelcami.cat i, presencialment, a l'Oficina de Turisme de Manresa (Plaça Major, 10) per un
preu únic de 15 euros. També es poden adquirir a taquilla per un preu de 18 euros, una hora
abans de cada concert.
Sons del Camí està organitzat per Manresa 2022, l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Turisme
i Fires de Manresa, i compta amb la col·laboració de Fundació La Cova de Sant Ignasi, La Seu de
Manresa, Sant Andreu Salut, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Agència Catalana de
Turisme i Fundació La Caixa.
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