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LA TRETZENA EDICIÓ DE SONS DEL MÓN FINALMENT 
ES PODRÀ CELEBRAR, TOT I LA PANDÈMIA, AMB UNA 
PROGRAMACIÓ DE LUXE A LA CIUTADELLA DE ROSES
—
SÍLVIA PÉREZ CRUZ I MARCO MEZQUIDA, DIEGO EL CIGALA, LOLA ÍNDIGO 
I MIKI NÚÑEZ SE SUMEN ALS CONCERTS QUE JA S’HAN PRESENTAT DE 
SOPA DE CABRA, PABLO LÓPEZ, STAY HOMAS, MANEL I ELS AMICS DE 
LES ARTS.
—
LES ENTRADES JA ESTAN A LA VENDA AL WEB DEL FESTIVAL
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Sons del Món, una aposta segura
Sons del Món ja és un dels quatre festivals més importants de la Costa 
Brava. El gran cartell musical i els seus valors afegits l’han consolidat 
com una aposta segura i infal·lible pels visitants del festival, que gaudei-
xen dels espais patrimonials que fan de teló de fons dels concerts, i dels 
villages on poden degustar bon vi de l’Empordà, ginebra de Vullpellac o 
cervesa tot sopant amb productes quilòmetre zero. Sons del Món cuida 
tot els detalls perquè el públic se senti còmode.
—
I aquesta edició tan especial, és clar, no podia ser menys. Així que, com-
plementant el gran cartell, es podrà seguir gaudint del village, que obrirà 
dues hores abans de l’inici dels concerts. L’organització anuncia també 
que en tot moment es compliran les mesures vigents que es dictaminin 
per la prevenció de la Covid-19. Entre altres detalls, l’aforament del festi-
val passa de 2.200 a 900 localitats.



Sons del Món presenta una edició marcada per una programació on prin-
cipalment hi trobem els grans noms de l’escena musical catalana acompa-
nyats d’altres grans artistes com Diego El Cigala, Lola Índigo i Pablo López.
Sopa de Cabra presentarà el seu esperat nou disc, La Gran Onada; Sílvia 
Pérez Cruz -una de les empordaneses més universals- presentarà la seva 
elegant proposta musical acompanya del genial pianista Marco Mezqui-
da; els Stay Homas, el fenomen musical del confinament, faran un dels 
pocs concerts que duran a terme aquest any; Manel, un dels referents 
musicals del país, presentaran el seu darrer treball, Per la bona gent; Miki 
Núñez mostrarà el perquè és un dels artistes més importants de casa nos-
tra i Els Amics de les Arts presentaran el seu concert acústic batejat com 
Els dies més Dolços.
—
En total es duran a terme vuit concerts a la Ciutadella de Roses. Quan el 
Govern català publiqui la normativa exacte de concerts l’organització del 
Sons del Món podrà decidir si es pot dur a terme la programació de petit 
format als cellers de la D.O. Empordà.
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Sopa de cabra
Divendres 31 juliol

Diego El Cigala
Dissabte 01 agost

Sílvia Pérez Cruz
i Marco Mezquida
Diumenge 02 agost

Miki Núñez
Divendres 07 agost

Manel
Dissabte 08 agost

Stay Homas
Diumenge 09 agost

Pablo López
Dijous 13 agost

Els Amics de les Arts
Divendres 14 agost 

Lola Índigo
Dissabte 15 agost 
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Sopa de cabra
Divendres 31 juliol — 32€ · 29€
—
TORNA LA MILLOR VERSIÓ DELS SOPA DE CABRA AMB
L’ESPERADA GIRA DE PRESENTACIÓ DE LA GRAN ONADA,
EL SEU DESÈ ÀLBUM D’ESTUDI
—

El desè disc de Sopa de Cabra consolida el grup gironí com el gran grup de pop rock de la història dels 
Països Catalans. Tan sols ells han aconseguit firmar un cançoner de joventut que restarà eternament 
clavat a la consciència col·lectiva i, vint-i-cinc anys després, complementar-ho amb clàssics instantanis, 
atemporals, que els seus seguidors es fan seus a la primera escolta.
La Gran Onada es va publicar setmanes abans del confinament obligatori provocat pel Covid19.
Aquest fet va FRENAR en sec l’atapeïda agenda de promoció del nou treball, i la gira de presentació que 
començava al Poble Espanyol amb les entrades exhaurides.
La majoria de concerts s’han ajornat a la tardor, seran pocs però intensos, els concerts que oferirà Sopa 
de Cabra aquest estiu, on presentarà les cançons del seu celebrat La Gran Onada i on també podrem 
cantar els clàssics de sempre que fan que els concerts de Sopa siguin inoblidables.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Diego El Cigala
Dissabte 01 agost — 32€ · 29€
—
L’IRREVERENT I BRILLANT DIEGO EL CIGALA ENS DELECTARÀ 
AMB LA SEVA PARTICULAR MANERA D’ENTENDRE L’ART DEL 
FLAMENC I LA MÚSICA EN GENERAL
—

Hi ha moments que marquen la vida. Un d’aquests esdevé quan Diego el Cigala va trobar-se amb Bebo 
Valdés per l’enregistrament del magistral “Lágrimas negras”. Un disc publicat l’any 2003 que li va aportar 
el reconeixement com a gran exponent del flamenc del segle XXI a escala internacional.
Diego el Cigala se sent molt còmode acompanyat del piano. Tant, que ha abandonat la guitarra flamenca 
tradicional per crear un espectacle concebut únicament a piano i veu. Un espectacle únic on repassa els 
grans èxits de la seva carrera, passejant per la zambra, el tango i al bolero. Diego el Cigala estarà acom-
panyat per Jumitus, un gitano amb ànima llatina del barri de Gràcia, que dalt de l’escenari ha esdevingut 
el seu company inseparable.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Sílvia Pérez Cruz
i Marco Mezquida
Diumenge 02 agost — 38€ · 35€
—
SÍLVIA PÉREZ CRUZ, UNA DE LES CANTANTS MÉS UNIVERSALS 
DEL NOSTRE PAÍS, TORNA A SONS DEL MÓN ACOMPANYADA DEL 
GENIAL MARCO MEZQUIDA, PER PRESENTAR MA. LIVE IN TOKIO
—

“Cantant fluixet My Funny Valentine des de sota un piano de paret anys enrere a Gràcia mentre tu el tocaves 
(jo te la cantava en secret pensant que no m’escoltaves) va començar aquesta música nostra que fins avui 
ningú ha escoltat, les ganes de cantar-te. Fins ara no sabia que m’havies sentit, no sabia que sabies aquest 
secret. Sento que m’has esperat, que saps guardar molt bé un secret”. Així descriu Sílvia Pérez Cruz el ger-
men d’aquesta trobada amb el pianista Marco Mezquida que ara cristal·litza. Es fa realitat sense massa més 
premisses que l’admiració mútua i les ganes de tocar plegats, de sortir a “ballar”. Ambdós artistes lideren 
diferents projectes propis i transiten múltiples sendes creatives que van més enllà de la música. I tots dos 
sentien que era el moment de posar en comú una d’aquestes recerques, un d’aquests camins. De manera 
totalment orgànica i sense més pretensió que la de descobrir-se a les cançons i xerrar a través d’elles d’un 
moment artístic i vital. Cançons pròpies, cançons populars, cançons d’altres... les cançons com a excusa per 
viatjar junts i gaudir del paisatge, de l’ara i l’aquí. Sense començament concret ni final estudiat.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Miki Núñez
Divendres 07 agost — 29€ · 27€
—
MIKI NÚÑEZ, UN FENOMEN MUSICAL QUE OMPLE 
ELS ESCENARIS, D’OPTIMISME I BON ROTLLO
—

El televisiu Miki Núñez ha sabut arribar al cor de milers i milers d’adolescents catalans amb el seu disc de 
debut, Amuza. Un fet molt poc habitual que d’un primer disc se’n desprenguin himnes inter generacionals 
com “Escriurem”, una de les cançons que més han sonat els darrers mesos, i una de les més representati-
ves d’aquest confinament. Cançons com “Celébrate” o l’eurovisiva “La venda” també estan al top 10 de les 
cançons més escoltades de l’any passat. Els seus concerts estan carregats d’energia, optimisme i un bon 
rotllo que es contagia des del minut zero.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Manel
Dissabte 08 agost — 32€ · 29€
—
LA CAPACITAT DE REINVENCIÓ DELS MANEL I EL SEU ÈXIT
CONTINUAT FA D’ELLS UNA DE LES BANDES IMPRESCINDIBLES
PER ENTENDRE L’EVOLUCIÓ MUSICAL DEL NOSTRE PAÍS
—

Quatre anys després de fer-nos vibrar amb les cançons de “Jo Competeixo”, Manel tornen a Sons del Món 
amb l’arriscat -però irresistible!- “Per la bona gent”, un cinquè disc que els reafirma com un dels grups més 
inquiets, imprevisibles i juganers del país. Com amb l’anterior, el seu darrer disc va conquerir a finals de 
l’any passat el número 1 de la llista d’àlbums més venuts a tot l’Estat. Amb recursos propis de les músiques 
urbanes i samplers impactants de Maria del Mar Bonet, Gato Pérez i Maria Cinta, Manel reprenen per fi 
la gira de “Per la bona gent”, marcada per una posada en escena suggerent i cançons que el seu públic 
continua cantant com si no hi hagués demà. Dotze anys després de la publicació d’“Els millors professors 
europeus”, un dels grans discos de debut de la música en català de tots els temps, Guillem Gisbert, Roger 
Padilla, Arnau Vallvé i Martí Maymó mantenen seva essència i, alhora, continuen sorprenent. Tot preparat 
per ballar al ritme de la boy band més divertida.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Stay Homas
Diumenge 09 agost — 25€
—
STAY HOMAS, EL GRUP DEL CONFINAMENT QUE DES D’UNA 
TERRASSA DE BARCELONA HAN ENTRAT A LES CASES
DE MOLTA GENT DE TOT EL MÓN PER APORTAR ALLÒ
TAN NECESSARI EN TEMPS DE RECLUSIÓ COM LA IL·LUSIÓ
I EL  POSITIVISME
—

Tres músics que viuen al mateix pis es queden aïllats enmig d’una pandèmia en un pis de Barcelona. Dos
mesos sense poder sortir de casa seva per por al contagi d’una malaltia viral que els metges no saben com
curar. Podria ser perfectament l’argument d’una pel·lícula de terror juvenil... Però no. Aquests tres músics
han utilitzat aquesta pandèmia per sortir al terrat i començar a crear cançons amb els instruments que te-
nien per casa i altres d’improvisats i retransmetre-les per Instagram. Aquesta pel·lícula de por ràpidament 
s’ha convertit amb una pel·lícula d’esperit de superació i èxit. Els seus concerts cada vegada han seduït a 
més gent que els ha anat seguint... Fins i tot Michael  Bublé els ha versionat. Tant és així, que el seu èxit 
s’ha disparat a escala internacional. Ara, aquest fenomen de xarxes es pot tocar. El de Sons del món serà 
un dels pocs concerts que realitzaran aquest any, on podrem escoltar la majoria de cançons que van fer 
des del terrat i que tants bons moments han generat.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Pablo López
Dijous 13 agost — 39€ · 37€
—
PABLO LÓPEZ , UN DELS GRANS REFERENTS
DEL POP ESPANYOL ACTUAL
—

El malagueny Pablo López ha esdevingut un dels grans artistes pop estatals, reivindicant-se com un gran 
lletrista que sap arribar al cor de molta gent. La seva popularitat també ha arribat a l’altra banda de l’oceà 
i cançons com La Mejor Noche de mi Vida o El Patio entre d’altres ja formen part de la banda sonora de 
la música pop actual.
Pablo López està habituat a omplir el circuit de grans espais de concerts del circuit estatal, i de fet tenia 
previst per aquest estiu fer-ho presentant el seu nou disc Unikornio. Amb l’esclat de la pandèmia Pablo 
López lluny d’anul·lar aquesta gira, no es va voler quedar a casa i ha volgut reinventar-se fent una gira tot 
sol amb el seu piano, i tornant als orígens que tan bons resultats li han donat. Demostrarà que ell sol amb 
tan sols vuitanta vuit tecles, és capaç de fer viure nits inoblidables al privilegiat públic assistent que podrà 
viure de prop i en format íntim a un dels grans de la música pop actual.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Els Amics de les Arts
Divendres 14 agost — 32€ · 29€
—
ELS AMICS DE LES ARTS ES REINVENTEN AMB UNA GIRA EN 
FORMAT ACÚSTIC PER REGALAR-NOS ELS DIES MÉS DOLÇOS
—

Davant la impossibilitat d’activar el llançament del seu nou disc els Amics de les Arts van iniciar la seva 
faceta de youtubers. A més de crear una sèrie van fer un concert de confinament que ha acabat essent un 
disc de durada limitada anomenat Els dies Més Dolços. Un elapé on recuperen cançons del seu repertori 
escollides pel propi públic en format acústic.
L’èxit d’aquesta iniciativa els ha dut a crear-ne una gira diferent, que de manera totalment circumstancial, 
dona al públic la possibilitat de viure un espectacle únic que ens recordarà els inicis de la banda i on es 
revisitaran les seves cançons més estimades.
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LA PROGRAMACIÓ MUSICAL

Lola Índigo
Dissabte 15 agost — 32€ · 29€
—
LOLA ÍNDIGO, ENERGIA I BALL EN ESTAT PUR 
—

Lola Índigo ha esdevingut l’artista revelació d’aquest darrer any a escala nacional. La seva fórmula ha 
aconseguit unir públic mainstream amb el públic més alternatiu, una fita molt poc habitual. Aquest refe-
rent de la música urbana ha convençut gràcies a les seves coreografies, carisma i melodies enganxoses, 
que fan d’ella una artista molt completa. Cançons com “Mujer Bruja” o “Ya no Quiero Na” entre d’altres 
sumen milers de reproduccions a les plataformes digitals. A més les seves coreografies són estudiades a 
les escoles d’urban dance arreu de l’estat.
Al festival Sons del Món, Lola Índigo prestarà el seu primer disc “Akelarre”, que ha estat Número 1 de ven-
des físiques, digitals i d’streaming. Indigo pot presumir d’un fet poc habitual amb una carrera tan curta, i 
és que ja compta amb sis discs de platí i cinc d’or.
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