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Del 22 de setembre
al 14 de desembre
Priorat 2019

Presentació

La Cartoixa d’Escaladei, la Torre de Fontaubella,
Marçà, Ulldemolins, la Conreria d’Escaladei, Siurana, el Masroig, Gratallops, Porrera, Torroja del Priorat, Capçanes, Cornudella de Montsant i Falset són
les seus oficials de la tercera edició del Festival Terrer Priorat. Espais on la música serà protagonista
cercant sempre harmonies amb el paisatge, l’arquitectura i el plaer d’un bon vi de terrer. Un programa
ampli i refinat que s’emmarca en els temps de la
natura i d’un paisatge que s’engalana del seus tons
de tardor coincidint amb l’època de la verema i la
collita de l’oliva.
La tercera edició es presenta amb un creixement
orgànic i implicat en el territori. Com a principal novetat enguany donem llum al Club Terrer un espai
on canalitzar l’interès mostrat per empreses, entitats i persones del territori en donar suport i participar activament del festival. Un espai imprescindible
per consolidar un projecte de comarca que vol contribuir a posar el Priorat a l’escena cultural del país i
esdevenir un pol d’atracció per als amants de certa
bellesa que demana atenció i delicadesa.

Per aquesta tardor ens proposem: retrobar la petjada que la cultura càtara va deixar al territori i el
llegat del contacte amb Occitània, reivindicar la
música de banda tan popular a la comarca i al sud
de Catalunya a principis de segle passat, i endinsar-nos en la poètica i la mística dels nous creadors
de música pop de l’escena catalana. Amb tot, posem també l’accent en les arrels antigues i la cultura folk del territori.
Andrea Motis, Judit Neddermann, Arianna Savall,
El Petit de Cal Eril, Heura Gaya, David Carabén,
Los Aurora, Cocanha, Espaldamaceta, Orquestra
Mirantfont, Xavi Torres, Joan Bagés, Pepet i Marieta i Balaustre són els artistes convidats per gaudir d’aquesta tercera edició del Festival Terrer. Un
seguit de ritmes, accents i vibracions que dibuixen
una finestra des d’on contemplar la Mediterrània.
Us esperem amatents a descobrir la calidesa d’una
terra de cultures viva i acollidora. La tardor ressona
al Priorat!
Pau Fort
Blai Rosés

El paisatge, escenari de la història
L’estreta i necessària relació entre l’entorn natural i
l’activitat de les persones ha possibilitat l’existència
de comunitats humanes, al llarg dels segles, en un
territori. El paisatge del present mostra les petjades de la història en els boscos que han recuperat
els terrenys antany conreats, els marges que van
fer possible el treball agrícola en indrets quasi inversemblants, les construccions que aixoplugaren
pagesos i pastors o els camins que comunicaven
pobles i permetien el pas dels ramats. I mostra,
també, les transformacions que, en els darrers anys,
ha experimentat una comarca.
Però més enllà de les evidències físiques i materials,
la història —dels esdeveniments i fets singulars a la
vida quotidiana— es reflecteix en la immaterialitat
d’un patrimoni, llegat del passat i construcció del
present, que s’expressa en noms de lloc i malnoms
de persones, en narracions a cavall d’uns fets històrics i de la seva recreació llegendària, en tonades
de festa i cançons que han acompanyat les tasques
diàries de les dones i els homes que han viscut en
aquest tros de món —en podem dir ‘terrer’— que
avui anomenem Priorat. Nom d’arrels històriques
pregones, en referència al domini d’Escaladei, que
administrativament avui abasta més pobles de les

Terrer és una proposta cultural que fusiona música i paisatge, arquitectura i vi. Que ens apropa,
per tant, des del present a aquest llegat material
i immaterial que valorem com a patrimoni, alhora
que l’enriqueix i actualitza. Músiques d’arrel, de
la tradició, que incorporen sons que ens vinculen
a altres indrets i paraules que expliquen històries,
que transmeten creences i visions del món, religiositat popular vinculada a la terra o sentiments que
transcendeixen les èpoques. Que portarà cançons
occitanes a Siurana, una població que acollí, fa ben
bé vuit segles, els emigrants del nord dels Pirineus
que fugien de la persecució religiosa i que també la
patiren posteriorment aquí.
Benvingut Terrer, i deixem que la música embolcalli
el llegat de la història.
Salvador Palomar
Carrutxa

Programa

conques dels rius de Montsant i de Siurana. Comarca de llegendes, amb la del salt d’una reina
mora, que més enllà d’haver existit o no va fixar en
la memòria la presència andalusina al territori. O de
tresors amagats en coves per frares fugint de Cartoixa, i d’ermitans mítics i de troballes d’imatges
que justifiquen la construcció d’ermites que, alhora,
són fites del domini terrenal dels cartoixans.

Hirundo Maris

Diumenge 22 de setembre a les 12h

Refetor de la Cartoixa d’Escaladei
La Morera de Montsant

©Hirundo Maris. Fotografia d’arxiu

Entrades / 15€ i 18€

Cants del nord i del sud és
un viatge que connecta la
Mediterrània amb el mar
del nord. A través dels cants
s’estableixen ponts subtils
on una cançó catalana i una
tonada noruega retroben
ritmes i modes en comú, com
un romanç noruec i una cançó
sefardita que comparteixen
la mateixa tonalitat, o com un
romanç català que ja parla
d’un amor entre una donzella
del mediterrani i un cavaller
del nord. Han degut ser els
nombrosos viatges que van
fer els víkings, els catalans,
els escocesos i els sefardites
que van crear ponts invisibles
però que, gràcies a la música,
es poden sentir i han quedat
com a testimoni d’aquest fil
conductor entre el sud i el
nord. En aquest programa
dues veus, un violí noruec i
unes arpes es posen al servei
d’una poesia i una música que
canten a l’amor i al misteri
de la vida. Cançons antigues
i modernes s’abracen en el
present i la tradició ancestral
d’explicar una història cantant

Música antiga

amb l’arpa, reprèn un nou
camí entre nord i sud en mans
de l’Arianna i en Petter.
Arianna Savall, soprano i
arpes antigues
Petter U.Johansen, tenor,
cister i hardingfele
Miquel Angel Cordero,
colascione i contrabaix
Tast de vi del celler:

Los Aurora

Los Aurora reuneix un grup
de talents sorgits de l’Escola
Superior del Taller de Músics
que decideixen emprendre
aquesta aventura flamenca
amb una gran repercussió
internacional. Presenten
un viatge musical per les
cançons més populars
del compositor Manuel
de Falla per evolucionar
cap a llenguatges que
transgredeixen les sonoritats
tradicionals i explorar la fusió
amb altres estètiques. A més
de l’obra del compositor de
Cadis, Los Aurora també
homenatgen altres figures
destacades com Lorca,
Albéniz i Pedrell. La formació
porta les composicions a
un terreny proper al jazz i
al flamenc, allunyant-se del
clàssic però conservant-ne la
identitat.

Dissabte 5 d’octubre a les 20h
Sala del Sindicat
La Torre de Fontaubella

Fotografia Laura Abad

Entrades / 15€ i 18€

Flamenc

Pere Martinez, veu
Max Villavecchia, piano
Javier Garrabella, baix
Joan Carles Mari, bateria
José Manuel Álvarez, ball

Tast de vi del celler:

a capella

winery . gratallops
priorat

Col·labora:

Espaldamaceta &
El Petit de Cal Eril

Programa doble per a una
nit que promet ser una de
les més entranyables del
festival amb dos formacions
de talent i amb un discurs
actual i implicat.

Dissabte 19 d’octubre a les 20h
Esplanada de la Cooperativa
Marçà

L’expansió accelerada de
l’univers no s’explica sense la
presència d’una misteriosa
energia fosca que ningú ha
pogut percebre mai. El Petit
de Cal Eril se suma a aquesta
hipòtesi amb un nou disc
que travessa el cosmos per
generar al seu voltant una
força gravitacional imparable.
“Energia fosca” (2019) entra
en íntima col·lisió amb els
precedents “La força” (2016) i
el celebrat “” (2018).

Fotografia Roger Guaus

Entrades / 15€ i 18€

Joan Pons, veu i guitarra
Artur Tort, teclats
Dani Comas, baix
Ildefons Alonso, bateria
Jordi Matas, guitarra de dotze
cordes i teclat

Pop metafísic

Espaldamaceta torna després
de dos anys de silenci amb un
disc íntegrament en català.
Millor que Mai és el seu setè
disc habitat per cançons
curtes i concises amb
melodies pop que romanen a
la memòria. Amor, desamor,
tendresa i creixement al pas
dels temps.

José Juan González, veu i
guitarra
Gerard Joa, bateria, sampler
i veus
Oriol Maymó, baix, veus,
sampler i sintetitzador
Tast de vi del celler:

Col·labora:
Bar del Juli

Heura Gaya

Diumenge 20 d’octubre a les 12.30h
Ermita del Loreto
Ulldemolins
Entrades / 12€ i 15€

Heura Gaya, inicia amb
el projecte Gaya (Segell
Microscopi 2019) una recerca
personal a través d’un
repertori intimista que viatja
sonorament entre el pop i el
folk i que alhora es nodreix
de la tradició més arrelada.
Les seves cançons evoquen
la natura i apel·len l’amor
romàntic del XIX, amb una
veu dolça i un to emocional
sovint melancòlic. Gaya posa
música a textos de J.V. Foix,
Eduard Toldrà, Josep Maria
de Sagarra o Maria-Mercè
Marçal amb sons tradicionals
amables i propers que
remeten a l’olor de paisatge
i a l’amor per les coses de
sempre.

Folk i pop

Heura Gaya, cantant
Abel Serra, guitarra
Cati Plana, acordió diatònic
Cristina Membrive, baix
Andreu Moreno, bateria

Tast de vi del celler:

Solk

Solk són un grup de música
que beu de les fonts del
paisatge del nord de Castelló
i les Terres de l’Ebre o, com
ells els denominen, les Terres
del Mestral: “una terra aspra
i oblidada, la bellesa de la
qual rau precisament en això,
en el paisatge fòssil, en la
cultura d’arrels perdudes, en
la profunditat del temps”.
Així descriuen el paisatge
més proper a Vinaròs, el seu
poble d’origen. Partint de la
música d’arrel tradicional,
construeixen un estil
propi amb ingredients que
provenen d’estils musicals
molt diversos i aparentment
distants, com el folk, el rock,
la música antiga o la rumba.

Dijous 31 d’octubre a les 21h
Església de Sant Andreu
Arbolí

Fotografia Carlos Lino Vital

Entrada / 12€ (Inclou sopar)

Folk i rock

Joan Cid, guitarra, llaüt,
guitarrón i cors
Sebastià Redó, veus i
sintetitzadors
Jordi Sanç, percussions
Pau Puig, dolçaina, saxo
soprano, ney i bansuri
Rafael Iniesta, contrabaix
Organitza:

Ajuntament d’Arbolí

Tast de vi del celler:

Balaustre

Dissabte 2 de novembre a les 12h
Conreria d’Escaladei
La Morera de Montsant

Entrada gratuïta amb el Tast de Vin Blanc

Coincidint amb el tast del Vin
Blanc el Festival Terrer aterra
a la Conreria d’Escaladei amb
Balaustre, Cobla Alta del
Llemosí formada per músics
del Camp de Tarragona
vinculats a l’ESMUC. Aquesta
formació es proposa explorar
la vessant de la música alta
del renaixement català en
tot el seu màxim potencial
sonor. Per això usa el mot
“llemosí”, d’origen occità, que
es feia servir per referir-se al
conjunt de la llengua catalana
i que nosaltres extrapolem
a la música que sonava en
aquests territoris. La formació
de la cobla està composta
per un quartet de xeremies i
percussions.

Música antiga

Daniel Carbonell, xeremia
soprano
Jaume Cuartero, xeremia
contralt
Sònia Arias, xeremia contralt
Oriol Olivé, xeremia tenor
Òscar “Titus” Prats,
percussions
Marc Vall, percussions
Organitza:
Ajuntament de
la Morera de Montsant

Col·labora:

Programació

Dissabte, 9

Setembre

Dissabte, 16

Diumenge, 22

Hirundo Maris 			

A les 12h al refetor Cartoixa d’Escaladei
La Morera de Montsant

Dissabte, 23

Los Aurora

Diumenge, 24

Espaldamaceta & El Petit de Cal Eril

Desembre

Octubre
Dissabte, 5

Dissabte, 19

Diumenge, 20

Dissabte, 26
Dijous, 31

A les 20h a la Sala del Sindicat
La Torre de Fontaubella
A les 20h a l’esplanada de la Cooperativa
Marçà

Heura Gaya

A les 12.30h a l’ermita del Loreto
Ulldemolins

Dissabte, 2

Dissabte, 7

3a edició del Dia del Paisatge al Priorat

Escaladei

Solk

A les 21h a l’església de Sant Andreu
Arbolí

Novembre
Dissabte, 2

Divendres, 6

Dissabte, 7

Dissabte, 14

Balaustre

David Carabén

A les 19.30h als Antics Rentadors
Porrera

Festa del Vi Novell

A les 19h a la plaça del Celler Masroig
El Masroig

Xavi Torres
A les 18h
Gratallops

Joan Bagés

A les 12h a l’església de Sant Miquel
Torroja del Priorat

Judit & Meritxell Neddermann

A les 19h al Casal Municipal
Porrera

Orquestra Mirantfont

A les 13h a la plaça de l’església
Capçanes

Pepet i Marieta

A les 19h al Teatre La Renaixença
Cornudella de Monstant

Andrea Motis Quintet

A les 19h al Teatre L’Artesana
Falset

A les 12h a la Conreria d’Escaladei
La Morera de Montsant

Cocanha

A les 18h a l’església de Santa Maria de Siurana

Cornudella de Montsant

Folk

Clàssica contemporània

Pop metafísic

Música antiga

Música polifònica
Jazz

Jota

Flamenc
Cançó d’autor

Cocanha

Dissabte 2 de novembre a les 18h
Església de Santa Maria de Siurana
Cornudella de Montsant
Entrades / 15€ i 18€

Tres voses, ancoradas,
timbradas, pertocantas,
a las percussions
tindantas e trabucairas.
Amb Tolosa coma
punt de rescontre,
lo trio canta naut e
fort aquela lenga del
quotidian, terrenh de
joc vocal vertadier.
Mans e pes clacan los
ritmes de la dança. Los
tambourins de cordas
pirenencs installan
lo bordon percussiu,
brut, cargant lo cant
d’una pulsacion vitala.
Forta de son ancoratge,
Cocanha canta una
musica indigena dins
la continuitat de la
creacion populara.

Maud Herrera
Caroline Dufau
Lila Fraysse

Tres veus ancorades,
timbrades, emotives,
amb percussions
marcades i punyents.
Amb Tolosa com a punt
de trobada, el trio canta
en veu alta la llengua
occitana de la vida
quotidiana, un veritable
parc vocal. Les mans i
els peus fan trontollar
els ritmes del ball. Les
panderetes pirinenques
de corda instal·len el
brunzit percussiu, cru
i envoltant, i aporten
a la cançó una pulsió
vital. Cocanha canta
una música autòctona
en una línia que s’arrela
en la continuïtat de la
creació popular.

Tast de vi del celler:

Col·labora:
Cal Giral, Restaurant
Siurana i Cafè Íntim

Música polifònica

David Carabén

Dissabte 9 de novembre a les 19.30h
Antics Rentadors
Porrera

Entrada gratuïta (places limitades)
Les entrades s’han de recollir abans del 9 de novembre
a l’Ajuntament de Porrera.

Com cada any en el moment
en què el jurat del certamen
constituït per Silvia Bel,
Eduard Escoffet, Lluís
Gendrau, Ramon Muntaner,
Josep “Pitu” Roca i en Lluís
Llach es reuneix a Porrera,
coincidint amb la Festa Major
del poble, el celler Vall Llach
organitza un concert dintre
del certamen Terra i Cultura Premi Miquel Martí i Pol.

(re)descobrir a qui millor li ha
cantat, des del pop, a l’amor,
la bellesa i la nit.

David Carabén, una de les
figures claus de l’escena
musical del país, ha escrit
un grapat de cançons
que, contextualitzades i
comentades per ell mateix
al llibre La forma d’un sentit
(Empúries, 2015), han
rebut el caire literari que
indubtablement mereixen.
David ens regala un repàs en
format íntim per cançons que
habitualment no formen part
del seu repertori de directe,
poemes de Joan Vinyoli
musicats per a l’ocasió i
adaptacions al català d’alguns
dels seus referents. Una
extraordinària oportunitat per

Col·labora:

Cançó d’autor

Organitza:

Ajuntament de Porrera

Xavi Torres

Dissabte 23 de novembre a les 18h
Gratallops

Entrades / 12€ i 15€

El pianista Xavi Torres és un
dels músics més prometedors i amb més projecció del
panorama jazzístic europeu.
Actualment viu a Holanda,
on s’ha graduat en el Màster
de Jazz i la llicenciatura de
Clàssic al Conservatorium van
Amsterdam, i on té l’oportunitat de col·laborar amb grans
músics d’arreu de l’escena del
jazz i d’avantguarda en l’àmbit
internacional.
Ens presenta el seu nou disc
a piano sol, Curiosity, ens
trobem amb gran varietat
d’estils i textures tocats amb
gran llibertat i una execució
singular. Composicions originals que combinen el groove
d’una chacarera argentina
amb l’harmonia de Mahler o
ritmes africans amb modes
de Messiaen. El fet d’estar sol
a l’escenari li permet navegar
de moments compositius a
d’altres de completa i genuïna
llibertat, tensió i barroquisme
contraposats a paisatges delicats i melòdics, fent viatjar al
públic durant tot el concert.

Clàssica contemporània

Tast de vi del celler:

Joan Bagés

Per a l’històric l’orga de
Torroja del Priorat, Joan Bagés
ens proposa un programa que
consta de diverses obres que
pauten un recorregut sonor
per diferents aproximacions
a aquest sintetitzador
proveït de centenars
d’oscil·ladors fisicoacústics.
Una aproximació melòdica i
harmònica amb obres d’Arvo
Pärt, una de música repetitiva
electrònica, minimalista amb
peces de Philip Glass, una
de més texturada i de fusió
amb una obra de Xavier
Gelabert, una de purament
electrònica, amb clares
referències a la síntesi additiva
amb oscil·ladors, versionant
per a orgue i electrònica
una obra d’Alvin Lucier i una
aproximació a la música noise,
drone, electrònica amb una
peça del mateix Joan Bagés.

Diumenge 24 de novembre a les 12h
Església de Sant Miquel
Torroja del Priorat

Fotografia Alba Rodríguez

Entrada / 12€ i 15€

Clàssica contemporània

Tast de vins dels cellers
de Torroja del Priorat

Col·labora:
Restaurant Cal Joc

Judit & Meritxell
Neddermann

Judit i Meritxell Neddermann
es reuneixen per presentar
un nou disc conjunt. El disc
és una revisió de nadales
populars catalanes a través
del sedàs de les germanes
Neddermann. Al disc
col·laboren músics destacats
com Ferran Savall o les
germanes Ahyvin i Ahylin
Bruno.

Divendres 6 de desembre a les 19h
Casal Municipal
Porrera
Entrada / 15€ i 18€

Fotografia Sílvia Poch

Judit i Meritxell, nascudes
en una família de músics,
s’han fet un espai dins el
panorama musical català,
cada una traçant camins
diferents. La Meritxell es va
formar a l’escola de música de
Berklee (Boston) i en aquests
moments es troba en procés
de creació del seu primer
disc. La Judit ha publicat
tres discos amb els quals
ha anat fent passes fins que
la seva feina ha rebut ja el
reconeixement de públic i de
programadors.

Folk

Judit Neddermann, veu i
pandero
Meritxell Neddermann,
piano, teclat i veu
Arnau, cajón, octapad, plats,
tinaja i veu
Miquel Àngel Cordero,
contrabaix i veu
Tast de vi del celler:

Col·labora:

Orquestra
Miranfont i
La Clavellinera
Dissabte 7 de desembre a les 13h
Plaça de l’església
Capçanes
Gratuït

Ballades de sardanes, jotes,
cercaviles, processons i ball
de festa major. La Mirantfont
és una formació musical que
ofereix un ampli ventall de
possibilitats que van des de
la formació de banda, passant
per la cobla fins al ball de festa
major. Amb seu a la Fatarella
en el seu repertori trobem la
jota del Priorat i composicions
festives de caràcter mediterrani. La banda actual va ser fundada l’any 1970 com a conjunt
orquestral amb el nom de Los
Rayos, formació que assolí gran
prestigi durant els anys 70.
L’any 1974 la formació amplia
el seu ventall musical passant
a desenvolupar tasques com a
cobla. A mitjans dels anys 80
es decideix canviar la denominació de l’orquestra per passar
al nom actual de Mirantfont
que fa al·lusió a un indret del
seu municipi, la Fatarella. Des
d’aleshores fins ara l’orquestra
s’ha mantingut ferma en el
panorama musical de casa
nostra amb noves il·lusions i
noves fites que desitgen compartir amb el públic.

Jota

Clarinets,
Roger Balsebre Trias
Mireia Borrell Mas
Joan Descarrega Rius
Rosa Jordà Mas
Marta Rius Llop
Saxos alts,
Bernat Descarrega Rius
Célia Llop Ardevol
Saxo Tenor,
Arnau Alvarez Beltran
Trompetes,
Ramon Rius Llop
Antoni Vaqué pascual
Trombons,
Roc lluís mulet
Aleix lluís Navarro
Bombardins,
Josep Cugat Ruana
Biel Rius Jordà
Percussió,
Guillem Alvarez Beltran
Joan Antoni Rius i Llop

Tast de vi del celler:

Pepet i Marieta
Dissabte 7 de desembre a les 19h
Teatre La Renaixença
Cornudella de Monstant
Entrada / 12€ i 15€

Poc es pensava Josep Bordes
ara fa 15 anys que aquell
projecte de cançó d’autor
que va engegar com a Pepet
i Marieta s’acabés convertint
en una de les principals
bandes de mestissatge dels
Països Catalans amb més de
600 concerts a les espatlles.
Al Festival Terrer presenta
l’espectacle De tu a tu: crítica,
missatge i humor per a cantar
als plaers de la vida i riure’s
d’un mateix sense complexos.
Torna el Pepet i marieta
més irreverent i incisiu, el
showman de la guitarra en mà
que tant ens posa el dit a l’ull
com ens toca l’ànima.
De tu a tu és el seu nou
espectacle en solitari, un
monòleg-concert on despulla
les cançons que han marcat
la seva carrera. Un Pepet
íntim i provocador ens canta
a cau d’orella per a moure’ns
la consciència i encomanarnos el seu bon rotllo en un
espectacle sense pèls a la
llengua i trufat de sorpreses
escèniques.

Cançó d’autor

Tast de cervesa:

Col·labora:
Hostal Sport
Montsant Natura

Andrea Motis
Quintet

Dissabte 14 de desembre a les 20h
Teatre L’Artesana
Falset

Fotografia Jean Marc Viattel

Entrades / 18€ i 22€

Andrea Motis ens presenta,
juntament amb Joan
Chamorro, el disc Emotional
Dance. Un àlbum editat pel
llegendari segell Impulse!.
L’àlbum es va gravar a Nova
York amb una banda formada
per músics catalans i nordamericans i està produït per
Jay Newland i Brian Bacchus.
Impulse! és un dels segells
més emblemàtics de la
història del jazz, garantia de
qualitat i plataforma per a
alguns dels artistes i registres
més notables del gènere des
de 1960. El catàleg d’Impulse!
inclou artistes de la talla
de John Coltrane, Charles
Mingus, Duke Ellington,
Archie Shepp, Freddie
Hubbard, McCoy Tyner i Carla
Bley, entre molts altres. Amb
el disc Emotional Dance,
Andrea Motis i Joan Chamorro
se sumen a aquesta
interminable llista. Una prova
més que a força de talent,
solidesa, carisma i treball
s’han convertit en un dels
fenòmens més sorprenents
que ha donat el jazz europeu
en molt de temps.

Jazz

Andrea Motis, veu i trompeta
Joan Chamorro, contrabaix i
saxo tenor
Ignasi Terraza, piano
Josep Traver, guitarra
Esteve Pi, bateria

Tast de vi del celler:

Col·labora:

3a edició del
Dia del Paisatge
al Priorat

Festa
del Vi Novell

Dissabte 16 de novembre a les 19h
Plaça del Celler Masroig
El Masroig

Dissabte 26 d’octubre

Entrada gratuïta

Escaladei

Fotografia Roger Pascual

La Festa del Vi Novell arriba a la seva 10a edició, per a
celebrar-ho el Celler Masroig ens convida a una nit alegre
i festiva. S’hi tastarà el tan esperat vi novell, el padrí del
Vi Novell 2019 Marc Rivas de Joc de Cartes, farà el pregó
i per acabarà amb un concert a càrrec dels Strombers. La
Festa d’enguany acull un agermanament amb els Cellers
de Santa Maria del Camí (Mallorca).

Entrades disponibles a:
www.entradium.com

Patrocinadors principals

Patrocinis Club Terrer

Amb el suport de

Consell Comarcal
del Priorat

Ajuntament
de Marçà

Ajuntament
de Porrera

Ajuntament
de la Torre de
Fontaubella

Ajuntament
d’Ulldemolins

Ajuntament de
Torroja del Priorat

Ajuntament
de la Morera
de Montsant

Ajuntament
de Falset

Ajuntament
de Capçanes

Ajuntament
de Cornudella
de Montsant

Uneix-te al Club Terrer, dona suport al festival
i viu una experiència única!
Més info: www.terrer.cat
Festival Terrer és un projecte d’Escola de Terrer SL

Ajuntament
d’Arbolí

Direcció
Pau Fort
Blai Rosés

Amb la col·laboració de

a capella

winery . gratallops
priorat

Disseny
Carol van Waart
Producció tècnica
Pau Fort
Pablo Vidal

Assessorament
Lídia de Mena
Isabel Vilà
Cristina Jiménez
Isabel Meyer
Marina Miquel
Roser Vernet
Documentació
Ferran Estivill

Comunicació
Ruth Troyano
Blai Rosés
Nuria Alfonso
Alba Pallejà
Rosa Barris
Assessorament
lingüístic
Josep M. Fort

www.terrer.cat

