del 6 al 10 de desembre
Priorat
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Músiques de Terrer | Priorat
- festival de música d’arrel -

La Catalunya Sud ha estat i és un territori
d’acollida i confluència de cultures. Totes
han aportat el seu sediment i això la fa
una terra fèrtil que, cultivada amb amor
al llarg del temps, ara ens convida a
mantenir-la i seguir afegint-li sonoritats.

Músiques de Terrer crea espais on assajar
fusions entre la música, el paisatge,
l’arquitectura i el plaer d’un bon vi.
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Des dels cants de treball fins als cants
sagrats i litúrgics. Des de la música
sefardita i andalusí o els romanços, fins a
la jota, els cants de batre, les corrandes,
el flamenc i la rumba catalana.

La primera edició del festival Músiques de
Terrer al Priorat recull un programa amb
músiques que ens porten a la memòria el
llegat de les cultures que hi han habitat:
cristiana, jueva i àrab. Un seguit de
ritmes, accents i vibracions que dibuixen
una finestra des d’on contemplar la
mediterrània.
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Músiques de Terrer és un recull de
músiques que beuen de les tradicions
folklòriques, el patrimoni immaterial i la
memòria col·lectiva presents al territori
on interactua.
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FRONTERAZUL
Formació que parteix del flamenc per aportar-li un toc
més actual valent-se de la música jazz, groove o funk
sense perdre mai de vista ni l’arrel ni el caràcter.
En el seu repertori trobem temes originals de la banda,
temes referents del flamenc jazz així com estàndards
adaptats a l’estil de Fronterazul. Música de cruïlla i
ànima fugissera per interpel·lar el temple modernista
de Cèsar Martinell.
Samuel Garcia (trompeta, flugel & violí)
Manuel Carmona (guitarra flamenca)

col·labora_

6 de desembre 12 h
Cornudella de Montsant
Celler Cooperatiu de Cornudella
5 € | inclou vermut

MERITXELL
NEDERMANN
Música lliure, esponja vibrant i permeable a les
influències rítmiques, harmòniques, sonores.
Música nova que se sorprèn a si mateixa en ser
sentida, executada. I la música continua sonant,
dibuixa la tradició popular, explica la memòria, il·lustra
les passions més bàsiques, traça un pont al més enllà
i el fa, sovint, una mica més proper, una mica més
comprensible.
					
*text de Martí Sancliment | El Núvol
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6 de desembre 20 h
Cornudella de Montsant
Teatre La Renaixença

RERA DE MON
T
MO

col·labora_

VENIVINUM
Salvador Giralt, recitat
Marc Egea, composició i viola de roda
Jordi Rallo, tabla i percussions del món
Un espectacle divertit i popular, lleuger i profund
alhora, apte per a gent amb sentit de l’humor, amics
de la bona vida, persones sensibles intel·ligents i
despertes.
Poemes i músiques del trobador Raimbaut d’Aurenga,
del savi sufí Omar Kayyam, de Mohammed Abdel
Wahah, del recull medieval dels Càrmina Burana, del
poeta xinés Li Po i del propi Salvador Giralt, amb les
composicions musicals de Marc Egea.
col·labora_

7 de desembre 20 h
El Masroig
Celler de Ca la Candia
5 € | amb pica-pica i tast de vi

CAMINS
BLANCS
És una formació especialitzada en música vocal i
instrumental de la mediterrània. El seu repertori està
format per peces d’arrel popular de tradició oral, així
com música escrita dels segles XVI i XVII. En els
seus concerts es poden sentir cançons de pandero,
polifonia vocal o música instrumental d’autors com
Gaspar Sanz i Girolamo Kapsberger. Notes místiques
que ressonaran a les parets indòmites del celler del
s.XVIII de Cal Porrerà.
Paula Caminals (veu)
Carles Blanch (tiorba i guitarra)
Olga Prats (contrabaix)
col·labora_

8 de desembre 20 h
Porrera
Cal Porrerà

10 € | 8 € anticipada | amb tast de vins
*Entrades al Vinum Priorat i Entradium.com

TRUC
TRUC
Jocs populars tradicionals catalans amb
acompanyament musical i jota: bitlles, bòlit, baldufa,
cursa del cabàs, estirar la corda, xarranca... Una
activitat per a tota la família a l’hora del vermut de
Falset! Espectacle i taller a càrrec del col·lectiu prioratí
La Clavellinera.
Xavier Bordera (flabiol i tamborí)
Jordi Martí “Traüt” (acordió)

col·labora_

9 de desembre 12 h
Falset
Celler Cooperatiu de Falset - Marçà
Activitat gratuïta

QUINES SÓN
LES MÚSIQUES
DE TERRER?
Per a una primera edició ens sembla pertinent incloure
una taula rodona que ens ajudi a ubicar en el temps
i l’espai quines són, d’on venen i cap a on van les
Músiques de Terrer. Per al debat comptarem amb:
Roser Vernet (Prioritat)
Lídia de Mena (La Clavellinera)
Ramon Balagué (Productor)
Pau Plana (Natros Sols)
Salvador Palomar (Carrutxa)

9 de desembre 17 h
Falset
Consell Comarcal del Priorat
Activitat gratuïta

HAMSA
HAMSA
Grup nascut a la ciutat de Barcelona i format per
músics arribats de diferents mons musicals. Es
basen en la tradició musical sefardita i de l’orient
mitjà, encara que també beuen del flamenc, el jazz,
i la música balcànica. Música amb emoció, ritmes
i melodies ancestrals portades a l’escena musical
actual, amb amor i respecte per la vida i per totes les
cultures.
Anna Casado Colao (cant)
Ofer Ronen (ud i guitarra)
Jon Unanua (contrabaix)
Daniel Thomas (percussió)
Marine Cléa Renard (acordió)
col·labora_

9 de desembre 20 h
Falset
Teatre L’Artesana

10 € | 8 € anticipada | amb tast de vi
*Entrades a l’Ajuntament de Falset i Entradium.com 			

www.falset.org

NATROS
SOLS
SELECTORS
Natros Sols és el cercle modernista aborigen de Lleida.
Un dels trets d’indentitat del modernisme aborigen és
la “presa de terra”, i és a partir d’aquesta que en Pau
Plana i L’Home Llop ens oferiran una sessió centrada
en versions de música d’arrel folk i moderna dels anys
60.
Pau Plana & L’Home Llop (selectors)

9 de desembre 23 h
Falset
Lotus Bar
Activitat gratuïta

col·labora_

FLAMENCO,
DE GRANADA
A BELLMUNT
Bellmunt del Priorat, des de la prehistòria, és conegut
per una terra rica en galena. Moltes cultures han gratat
la muntanya per extreure-li l’ànima mineral. A principis
del segle XX va ser l’època daurada de les mines i
Bellmunt va acollir nombroses famílies de miners
provinents de Granada. A la colònia s’hi podien sentir
granaïnes, martinetes i buleries.
Adelaida Guerrero (ball)
Yoel Bargas (ball)
Jose Garrido (guitarra)
Juanma Mora (veu)
Curro de Linares (cajón i duende)
10 de desembre 18 h
Bellmunt del Priorat
Teatre Euterpe

10€ | 8 € anticipada | amb tast de vi
*Entrades a Entradium.com

col·labora_

Músiques de Terrer dona suport a:

Amb el suport de:

Entrades anticipades a:

www.entradium.com

FESTA DE LES XIQUES DEL MOLAR
Divendres 8 de desembre, el Molar. La Festa de les Xiques és una
diada centenària recuperada el 1992 que, tot i ser un ritus de galanteig
en els seus inicis, ara és protagonitzada principalment per la canalla, que
passa casa per casa repartint les típiques coques. Les ballades de jotes
del Priorat, i especialment la del Molar, són tocades pels músics del poble
i d’altres vinguts per a l’ocasió. Han esdevingut l’acte principal de la festa
actual. Les jotes es ballen durant tota la tarda al centre Obrer Recreatiu.
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www.capcanes.org

Ajuntament de Falset
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Divendres 8 de desembre de 11 h a 18 h, Capçanes. Jotes del Priorat
i jocs tradicionals populars de la mà de La Clavellinera. Un bon escenari
per descobrir l’hàbitat natural de la jota i les tradicions populars del Priorat.
La Fira de Capçanes és un aparador de la rica gastronomia, la cultura i els
costums de la comarca.

Ajuntament de
Bellmunt del Priorat
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FIRA D’ARTESANIA DE CAPÇANES

Ajuntament de
Cornudella de Monstant
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Músiques de Terrer recomana:

Idea i direcció: Pau Fort Baixeras & Blai Mesa Rosés | Escola de Terrer - Foto Portada: Alba Rodríguez Núñez

* i als punts de venda oficials

www.terrer.cat
#músiquesdeterrer
@escoladeterrer

