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EMPÚRIES concerts al Fòrum Romà 2017 

 

Empúries és una de les zones de major interès cultural de Catalunya amb un paratge natural 

privilegiat. Un espai especialment escollit i 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. Un jaciment excepcional on conviuen les restes d’una ciutat grega amb les d’una ciutat 

romana. 

 

EMPÚRIES – Concerts al Fòrum Romà, és el nom propi amb el que es consolida la proposta 

musical d’estiu a les Ruïnes d’Empúries. Des de l’any 2014 TEMproductions, amb la 

col·laboració del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, ha organitzat un total de 14 

concerts  que han pogut gaudir més de 10.000 persones. Enguany i després de la bona 

resposta per part del públic en les passades edicions, es presenta la programació de 2017. 

 

 

Empúries es una de las zonas de mayor interés cultural de Catalunya con un paraje natural 

privilegiado. Un espacio especialmente escogido con una larga tradición en conciertos y música 

en directo, donde entorno, arte y música hacen posible noches mágicas de verano. Uno de los 

escenarios más privilegiados de nuestra historia, puerta de entrada de la cultura griega y 

romana en la Península Ibérica. Un yacimiento excepcional donde conviven los restos de una 

ciudad griega con las de una ciudad romana. 

 

EMPÚRIES. Conciertos en el Fòrum Romà, es el nombre propio con el que se consolida la 

propuesta musical de verano en las Ruinas de Empúries. Desde el año 2014 TEMproductions, 

con la colaboración del Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries, ha organizado un total de 

14 conciertos que han podido disfrutar más de 10.000 personas. Este año y tras la buena 

respuesta por parte del público en las pasadas ediciones, se presenta la programación de 

2017. 

 

 



 

 

ELS AMICS DE LES ARTS :: Divendres 11 d’agost :: 22.45 h 

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, Teenage 

Fanclub...) 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.  

 

¡Vuelven Els  Amics de les arts! Más de dos años después del magnífico Només d’entrar  hi ha 

sempre el dinosaure (2014), el cuarteto barcelonés presenta Un estrany Poder (2017). El 

fichaje por Sony Music y el hecho de que el escocés Tony Doogan (Belle & Sebastian, Mogwai, 

Teenage Fanclub ...) se haya encargado de la producción hacen pensar que este nuevo disco 

abrirá una nueva y ambiciosa etapa. Els Amics de les Arts presentarán en el Fòrum Romà d’ 

Empúries sus nuevas canciones que seguro marcarán la banda sonora de muchos este 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joan Enric Barceló (veus i guitarra) 
Eduard Costa (veus, moog, xilòfon i melódica) 
Ferran Piqué (veus, guitarra i bases) 
Dani Alegret (veus i piano) 
Pol Cruells (baix)  
Ramon Aragall (bateria) 

 

elsamicsdelesarts.cat 

http://www.elsamicsdelesarts.cat/


 

 

CLEMENTINA ::  Divendres 11 d’agost :: 22.00 h 

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 al 

Festival d’Empúries, el seu primer disc plegats Darrere del vent. Un disc auto produït i publicat 

sota el segell Right Here Right Now. 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.   

 

Clementina es un dúo catalanomexicano que nació de un encuentro casual en el metro de 

Barcelona. Carlos Montfort (guitarra y voz - músico y productor mexicano afincado en 

Barcelona) y Gina Margarit (voz y ukelele - cantautora establecida en el Baix Montseny) nos 

presentarán en el Festival de Empúries, su primer disco juntos Darrere del vent. Un disco auto 

producido y publicado bajo el sello Right Here Right Now. Una recopilación de nueve canciones 

que recrean paisajes oníricos y viajes a través de un sonido alegre y a la vez  íntimo con letras 

que saben a cuento. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Carlos Montfort (guitarra i veu) 
Gina Margarit (veu i ukulele) 

 

 clementinamusic.com 

http://clementinamusica.com/


 

BLAUMUT ::  Dissabte 12 d’agost :: 23.00 h 

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 Música 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. 

 

Blaumut vuelven con toda la fuerza con un nuevo disco. Equilibri (2017), grabado en el estudio 

Grabaciones Silvestres, con la producción de Marc Parrot y publicado por Música Global. Esta 

nueva obra es un paso más en la carrera del grupo que ha conseguido dar vida a un universo 

propio y reconocible marcado por unas letras emotivas, dotadas de una fuerte carga 

evocadora, y una música elegante de corte pop-folk e impregnada de toques clásicos, que no 

rehúye a la épica ni la contundencia. Blaumut presentará su nuevo álbum en el Festival de 

Empúries. 

 

 
 
 
 
 
 
Xavi de la Iglesia (guitarra i veu) 
Vassil Lambrinov (violí)  
Oriol Aymat (violoncel)  
Manel Pedrós (bateria) 
Manuel Krapovickas (Contrabaix i baix elèctric) 

 
blaumut.com 

http://www.blaumut.com/


 

PANTALEÓ :: Dissabte 12 d’agost :: 22.00 h 

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 al festival d’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, un treball compositiu genuí, implacable i que no deixa de sorprendre.   

 

Pantaleó ha sido calificado por los medios de comunicación como una de las propuestas más 

sorprendente, madura y prometedora del panorama musical catalán gracias a la fórmula 

perfecta que los identifica, emotividad, voz y melodía. Pantaleó presentará en el festival de 

Empúries su segundo trabajo discográfico, L‘Apartament (Música Global 2017). Un disco de 

pop colorista, enérgico, con una sonoridad que deslumbra y  lleno de melodías que difícilmente 

abandonan el oyente. Una recopilación de 9 canciones, un trabajo compositivo genuino, e 

implacable  que no deja de sorprender. 

 

 

 

Gerard de Pablo (veu i guitarra acústica)   
Jesús Costalago (teclat i sintetitzadors) 
Jordi Masana (baix) 
David Curto (guitarra elèctrica)  
Santi Ciurans (bateria)  

 

pantaleo.com 

http://www.pantaleo.cat/p/inici_28.html


 

LEIVA :: Diumenge 13 d’agost :: 22.00 h 

 

Amb el seu tercer treball, Monstruos (2016), Leiva apuntala fins al zenit 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 . 

 

Con su tercer trabajo, Monstruos (2016), Leiva apuntala hasta el zenit su meteórica carrera en 

solitario. Adentrarse en su último trabajo discográfico es entrar en un espacio cargado de 

electricidad, provocando un verdadero cortocircuito por estas emblemáticas letras de tono 

confesional y sincero. Leiva explota al máximo la calidad de su voz y recurre al fuego de las 

emociones pirotécnicas. Mapas emocionales donde hay que mantener el equilibrio y hacer uso 

cuando se requiere de expresiones, que en su voz se convierten en alta poética de rock 

hispano. Su gira Monstruos hará parada en el emblemático escenario del Fòrum Romà 

d’Empúries ofreciendo uno de los conciertos más esperados de este verano. 

 

 
 
 
 

leiva.com 

https://www.leivaweb.es/


 

Entrades                     

 

 Les localitats dels concerts a Empúries, es poden adquirir a través del web 

concertsempuries.com i  les Taquilles del Museu  | Puig i Cadafalch s/n L’Escala | 

Telèfon: 972 77 02 08 (de 10 a 20h) 

 L’organització no es responsabilitza de les compres que no siguin realitzades en els 

canals de venda oficials: TR3SC, Let’s Bonus  i Ticketmaster i la nostra pàgina web. 

L’organització no es responsabilitza de les compres que no siguin realitzades en els 

canals de venda oficials. 

 Els menors de 4 anys, que no ocupin seient, tenen accés gratuït | Els menors de 16 

anys, hauran d’anar acompanyats per un tutor legal per poder accedir als concerts. 

  

 

 

 

 

 

Data Dia Hora Concert PVP 

11 agost Divendres 22:00h ELS AMICS DE LES ARTS + Clementina  26€ 

12 agost Dissabte 22:00h BLAUMUT + Pantaleó 20 € 

13 agost Diumengre 22:00h LEIVA 26 € 

     

http://concertsempuries.com/


 

Informació general          

      

 L’obertura de portes serà a partir de les 21 hores. 

 L’accés al recinte es podrà realitzar per: 

Porta 1: Accés habitual amb vehicles, al final de la carretera senyalitzada que condueix al recinte 

arqueològic (c/ Puig i Cadafalch, de l’Escala) 

Porta 2: Accés únicament peatonal des del passeig litoral, entre Sant Martí d’Empúries i el nucli de 

l’Escala (Porta Marina). 

 Pàrking  

1. En el cas dels vehicles que puguin utilitzar l’aparcament interior (amb un nombre de places limitades), 

l’accés es troba al final de la carretera senyalitzada que condueix al conjunt arqueològic (c/ Puig i 

Cadafalch, de l’Escala). 

2. En el cas dels vehicles que utilitzin les zones d’aparcament exterior (accessibles des del c/ Puig i 

Cadafalch, de l’Escala), l’entrada per als assistents als concerts es farà a través del Centre de Recepció 

del conjunt arqueològic. 

3. Per als usuaris d’altres zones d’aparcament públic (més properes al nucli de l’Escala o a Sant Martí 

d’Empúries), els vianants podran utilitzar també la porta d’accés al recinte des del passeig litoral (Porta 

Marina) 

 L’espai del concert disposarà d’una zona de servei de bar i una zona de restauració amb food trucks 

 Allotjament: www.visitlescala.com/biblioteca/items/11/ALLOTJAMENT_2015.pdf. 

 Com arribar: www.mac.cat/Seus/Empuries/Informacio-per-a-la-visita/Com-arribar-hi. 

 ES RECOMANA ACCEDIR AL RECINTE AMB SUFICIENT ANTELACIÓ PER FACILITAR LES TASQUES 

D’ORDENACIÓ. 

 Recordem que el conjunt arqueològic d’Empúries és un espai d’alt interès històric i cultural i per tant es 

prega als assistents al concert tenir cura i respecte per l’entorn. 

 

 

 

http://www.visitlescala.com/biblioteca/items/11/ALLOTJAMENT_2015.pdf
http://www.mac.cat/Seus/Empuries/Informacio-per-a-la-visita/Com-arribar-hi


 

 

 

 

 

És una producció de: 

 

 

 

TEMproductions 2012, S.L  

info@temproductions.com 

 

 

 

Amb la col·laboració de: 

 

 

 

 

 


