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Festival Terrer Priorat,
el nom fa la cosa
Un festival és una festa? Sí.
Un festival és un element
d’identitat d’un territori? Sí.
Un festival és un espai de la
cultura i per la cultura? Sí. Un
festival és un dinamitzador
de l’economia d’un lloc?
Sí. Un festival és també
un estat d’ànim? Potser. Fa
sis anys que va néixer el
Terrer, en aquell moment
teníem clar que volíem fer un
projecte professional, amb
la mirada posada al llarg
termini i amb una mentalitat
contemporània. Sis anys fent
petites passes per consolidar
un projecte ambiciós i fent
cultura des de la idea de
qualitat artística, d’activisme
delicat, de pobles vius i d’una
manera concreta de pensar
una comarca: el Priorat; un
territori que sobreviu i s’enerva
entre el Camp de Tarragona
i l’Ebre. Un conglomerat de
poblets, turons, espadats,
vinyes i oliveres, carregat de
futur i mancat d’harmonia per
les batzegades de la història.

Aquesta màxima ha estat
consubstancial al seu periple
fins ara atrevit, joiós i fastuós.
Som rurals, som petits, som
fora de temporada, som locals
i d’arrel, som majoritàriament
en veu de dones. Som música
i som vi. Som l’experiència
de viure la música en viu i
a tocar de l’artista, tastant
vins de terrer en llocs que
ens transporten, que ens fan
sentir les essències del temps
i l’espai.

Som producte de la voluntat
col·lectiva i aquesta és la
nostra raó de ser. Han de
ser-hi tots: els ajuntaments,
les institucions, les empreses
i el públic, la gent i les
persones, presents i receptives.
Si una peça cau, el Terrer
defalleix.

Des de finals d’estiu fins a les
portes de l’hivern, el festival
es fusionarà amb els territoris
de les denominacions d’origen
patrocinadores: DOQ Priorat,
DO Montsant i DOP Siurana.
Cofois us convidem a gaudir
de l’alegria de tornar a ser
lliures per ballar abraçats.

El Festival Terrer Priorat
s’ha consolidat com un
espai cultural distingit de
preeminència en l’escena
nacional. Representa, a
més, un impecable aparador
del Priorat on la música, el
paisatge, l’arquitectura i el
plaer d’un bon vi expliquen la
riquesa d’una comarca que
viu una època marcada per
l’efervescència de la viticultura
com a pal de paller d’un model
de revitalització basat en
l’excel·lència i la sostenibilitat.
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Marc Vilajuana

Diumenge 21 d’agost a les 12 h
La Cartoixa
Escaladei

Abans de la teorització del so,
abans de la composició, quan
la música existia únicament
en la memòria i en la seva
pràctica, és llavors quan el
cant gregorià s’inicia des
dels mínims ingredients, els
més essencials. Fent un salt
al segle XIX, aquesta gana
d’observar l’austeritat i la
reiteració torna sota el nom
de minimalisme.
Marc Vilajuana produeix
i presenta, en el marc
incomparable de la Cartoixa
d’Escaladei, Matèria
Primera, un concert de
música vocal a cinc veus
amb materials medievals
sacres i composicions
pròpies contemporànies
amb premisses d’ascetisme,
precisió i escolta: “No és
la pintura ni el vernís, és la
matèria primera i la seva
textura genuïna”.
Marc Vilajuana
Lu Colomina
Lia Sampai
Sandra Artigas
Martina Majó

Amb el suport de:

Papa Orbe &
Los Científicos
del Sabor

Dissabte 27 d’agost a les 19 h
Mas de Sant Marcell
Cornudella de Montsant

Papa Orbe Ortiz és músic
polifacètic: instrumentista,
compositor, cantant,
arranjador i productor musical
originari de Santiago de
Cuba. Artista especialitzat en
la interpretació amb el tres
cubà, va compartir en la seua
joventut experiències sonores
amb artistes de la talla
d’Ibrahim Ferrer, el conjunt
Chapotin o la Casa de la Trova
de Santiago.

Papa Orbe Ortíz, direcció,
veu i tres cubano
Santiago Acevedo, baby bass
Miguel Ramón, guitarra
Rangel García, conga i veu
Yoan Sánchez, timbal i veu
Lenin Guiroloco Jiménez,
bongó i veu
Josep Blanes, trombó
David Jacome, saxo tenor i
flauta
Amb el suport de:

Durant la seua extensa carrera
musical destaca el treball
com a arranjador al segell
colombià Discos Fuentes i
músic acompanyant de Totó
la Momposina o Albita.
Al festival presenta un disc
festiu i emotiu que beu de
les seues arrels familiars, la
música tradicional cubana
i el jazz llatí.
La soirée al Mas de Sant
Marcell anirà acompanyada
de la selecció musical dels
destacats deejay de música
d’arrel negra Golfo de Guinea
i Lady Avocado. Concert
maridat amb una tast fastuós
de vins i un àpat al més pur
estil caribeny.

Ajuntament de
Cornudella de Monstant

Aigua

Diumenge 28 d’agost a les 12 h
Plaça de la Vila
Cornudella de Montsant

Aigua és la millor paraula
per descriure el duo format
per Joan Peiró Aznar i Lies
Hendrix. L’aigua vessa i
s’escampa, es gela i s’atura,
bull i s’enlaira, arruixa.
Borbolleja, viatja i desemboca.
L’aigua és dinàmica i així
és la música. Joan i Lies
s’escabussen en la intimitat
del so per establir un diàleg
entre companys, modest i
sincer.
Des del cor de la Safor neix
el seu últim projecte Noninó.
En ell se serveixen de la
música per rendir homenatge
a la terra que ha vist néixer i
créixer en Joan i que ha acollit
la Lies. La cultura popular és
la font d’on brollen les seves
creacions. El flamenc i el
jazz manouche de Joan Peiró
Aznar s’entrellacen amb la
música folk i la musette de
Lies Hendrix per acolorir les
danses i expressions musicals
de la nostra terra.
Les seves havaneres, jotes,
masurques i cançons
de bressol onegen entre
l’harmonia moderna i
l’artesania de la música
tradicional, mullades
d’improvisació i poesia
cantada.

Amb el suport de:

Ajuntament de
Cornudella de Monstant

ROIG
BONET

FUNDACIÓ DE SIURANA

Tast de vermut:

Roger Mas i la
Cobla Sant Jordi

Divendres 2 de setembre a les 19 h
Camp d’esports
La Febró

El singular repertori del
cantautor solsoní es presenta,
ara, acompanyat per una de
les cobles més sòlides i de
major projecció del moment.
La incorporació de la sonoritat
de la doble canya, així com
del metall ajustat, junt amb
l’habitual acompanyament
instrumental del cantautor,
embolcallen els seus temes
amb gran encert i fan
possible uns arranjaments
que donen com a resultat un
diàleg emotiu i atractivament
inusual. El repertori es basa
en cançons de la discografia
de Roger Mas, peces inèdites
i algunes versions d’altres
autors i llengües.
Roger Mas va néixer el 1975
en una família de músics.
El 1994, va començar a
investigar les diferents
expressions musicals
d’arreu del món gràcies
a l’experiència de Luis
Paniagua. Des de llavors,
havent publicat ja nou
àlbums, ha rebut diversos
premis per cada nou projecte
i un ampli reconeixement
dels crítics, fins al punt de
convertir-se en una veritable
figura de la cançó. La seva

música es basa en tres
pilars: la música moderna, la
música tradicional i els sons
ancestrals del món. Les seves
lletres barregen el llenguatge
del carrer amb les paraules i
les expressions literàries que
estan desapareixent.
Roger Mas, veu i guitarra
Xavier Guitó, piano i veus
Josep Pinyu Martí, percussió
Arcadi Marcet, baix
Cobla Sant Jordi:
Xavier Torrent, Oriol Oller
Oriol Gibert, Enric Ortí
Josep Antoni Sánchez, Sergi
Marquillas, Timi Rodríguez
Isi López, Pep Moliner
i Jordi Montasell
Amb el suport de:

Tast de vi:

Anna d’Ivori

Dissabte 3 de setembre a les 19 h
Les Eres
Capafonts

“Cantant i compositora
que viu dia a dia intentant
transformar les seves
vivències i emocions en
amor, paraules i en música!”.
Així es presenta la cantant
tarragonina Anna d’Ivori
una proposta ideal per a un
entorn bucòlic i fonedís com
un capvespre a Capafonts.
Un repertori que ens
parla d’històries viscudes
i no viscudes, passades i
imaginades, de personatges
reals i d’altres que ho podrien
haver estat.
Anna d’Ivori són cançons
plenes de vides que
s’entrellacen com les seves
partitures en el darrer treball
recollit en el disc Ales de
paper. Cançons escrites sobre
paper i que pretenen ser ales
per a aquells que les escoltin.
Anna Abad, veu i teclats
Adrià Mort, bateria

Amb el suport de:

Tast de vi:

Tast de cervesa:

Roba Estesa

Dissabte 3 de setembre a les 21 h
Les Eres
Capafonts

Rosa permanent (2021)
és el resultat de més d’un
any d’investigació i creació
després de Dolors (2020),
el darrer disc del grup, que
marcava un abans i un
després en la seva sonoritat.
Rosa permanent reprèn
aquest camí sonor i se
submergeix en la producció
d’estudi de llarga durada per
descobrir estètiques i estils
fins ara no explorats, sota la
producció i enregistrament de
Joan Borràs i Ferran Casas.
En aquest darrer disc Roba
Estesa s’endinsa en mons més
emocionals i parla de com
de revolucionari és detectar,
escoltar i posar llum a tot el
que ens fa mal. Es tracta d’un
viatge de reflexions entre allò
individual i allò col·lectiu, una
barreja d’estats emocionals
que mai són o blancs o
negres. Rosa permanent ens
parla dels camins que fem
des dels marges, ens parla del
dolor, de la pena, de l’amor, de
la memòria que torna i que
es queda per a transformar el
present des de la col·lectivitat
i des de les cures.

Helena Bantulà, guitarra
Sandra Bracke i Eiden
Sánchez, intèrprets en
llengua de signes catalana
Laia Casanellas, guitarra
Lidia Facerías, teclats
Clàudia García-Albea, violí
Xerach Peñate, bateria
Gemma Polo, veu
Anna Sardà, baix elèctric

Amb el suport de:

Tast de vi:

Tast de cervesa:

Sandra Monfort

Diumenge 11 de setembre a les 18 h
Plaça de l’Esglèsia
Porrera

Hi ha alguns tresors que es
van conreant a poc a poc, amb
molta cura, inclinació i passió.
I aquest ha estat el cas de
Sandra Monfort, que ha anat
cuidant i evolucionant la seva
música com un petit enigma,
com un ens el qual calia
custodiar fins que estigués
preparat per a aflorar. És clar
que, avui dia, Sandra Monfort
ha florit. I ja és un secret a
desvelat.
Compositora, guitarrista
i cantant Sandra Monfort
debuta ara amb Niño Reptil
Ángel, un disc que cavalca
entre la música tradicional,
l’avantguarda i l’electrònica, i
en el qual trobarem tints de la
música clàssica, del flamenc,
de la música d’arrel i del pop.
Les guitarres virtuoses i la
veu de Sandra Monfort ens
serveixen de guia a través
de cançons que parlen de la
condició humana mitjançant
la naturalesa, la vulnerabilitat
de l’ànima, les fortaleses
i les fragilitats d’una i de
totes. Un treball que incita a
l’agermanament i ens crida a
retrobar-nos amb la puresa
que tenim dins.

Sandra Monfort, veu i
guitarra
Cibran Seixo, violí,
percussió, guimbarda,
sintetitzadors i
programacions
Crnds, guitarra elèctrica,
harmònium, sintetitzadors,
programacions i mandolina

Amb el suport de:

Tast de vi:

The Sey Sisters

Divendres 23 de setembre a les 20 h
Plaça de la Vila
La Vilella Alta

The Sey Sisters és un
espectacular trio de veus
que, a través del soul i
un estil pop impregnat
de sonoritats africanes,
s’uneixen amb l’objectiu de
lluitar contra la injustícia,
defensar els drets humans
i transmetre esperança
en el futur. Aquestes tres
germanes d’ascendència
ghanesa combinen les seves
veus en vibrants harmonies
acompanyades de ritmes
contagiosos que són el
vehicle per reivindicar el seu
lloc i la seva identitat com
a afrodescendents. “Obrim
un espai per a la cura, per a
l’empoderament, per reforçar
el sentiment de comunitat
i per honorar els nostres
avantpassats i les persones
que han mort i segueixen
morint en el viatge”.
L’any 2015 publiquen el seu
primer treball discogràfic
Let Freedom Ring i el 2018
llencen Rise, el seu segon disc
amb el qual van consolidar
el seu lloc dins l’escena
musical catalana i van
començar a obrir-se camí
a la resta de l’estat. Aquest
any presenten el seu tercer

treball discogràfic We got
your Back on es reinventen
musicalment, buscant
sonoritats noves per a
reafirmar el seu missatge
antiracista i feminista.
Edna Sey, veu
Kathy Sey, veu i percussió
Yolanda Sey, veu
Albert Bartolomé, teclat i
saxo

Amb el suport de:

Ajuntament
de la Vilella Alta
Tast de vi:

Andrea Motis
Loopholes

Diumenge 25 de setembre a les 18 h
Plaça del Priorat
Escaladei

En el seu nou projecte
autoeditat, Loopholes, Andrea
Motis s’allunya de la seva zona
de confort per endinsar-se
un univers sonor que forma
part del seu background
musical, on el funk, el jazz
elèctric i el neo-soul prenen
molt protagonisme. Motis
explica que, a més de crear
un so característic que fa
de fil conductor de l’àlbum,
també s’ha nodrit de moltes
de les seves influències: des
de loops de Robert Glasper al
so californià de Jack Johnson,
passant per Fats Waller i el
seu “Honey suckle Rose”.
El disc s’ha gravat amb
una formació excepcional:
Christoph Mallinger a la
guitarra, violí i mandolina,
i Kondert al baix elèctric.
Aquests dos músics han estat
també coproductors del disc.
Al llarg de la seva carrera,
Andrea Motis ha col·laborat
amb artistes llegendaris
com Quincy Jones,
Omara Portuondo, Milton
Nascimento, Gil Goldstein,
la WDR Big Band, Scott
Hamilton o Yo-Yo Ma, amb
qui va interpretar a duo “El
cant dels ocells” inclòs a

l’últim àlbum del notable
violoncel·lista. Ha fet concerts
en alguns dels escenaris
més representatius del jazz
del planeta, com el Tokyo
Jazz Festival, Jazz at Lincoln
Center de New York, Jazz a
Vienne o el Blue Note Japan
entre altres.
Andrea Motis, veu i trompeta
Christoph Mallinger, violí
mandolina i guitarra
Kevin Díaz, teclats
Magalí Datzira, baix
Miquel Asensio, bateria
Amb el suport de:

Tast de vi:

Ramon Quadrada

Diumenge 25 de setembre a les 19.30 h
Plaça del Priorat
Escaladei

Ramon Quadrada
“Quadraphonics” Jazz Quintet
neix l’hivern del 2021, en
plena pandèmia, fruit de la
imperiosa necessitat de crear
enmig de tanta incertesa. Al
mateix temps és la celebració
d’un afortunat retrobament
entre vells amics.
Presenten un repertori de
composicions originals
de Ramon Quadrada
emmarcades estilísticament
dins el gènere del jazz
contemporani amb notables
ressonàncies hard bop i que
contenen la característica
fusió entre música tonal
i música modal que
caracteritza el jazz
del segle XXI.
Ramon Quadrada, trompeta
Jordi Berni, piano
Rai Ferrer, contrabaix
Xavi Maureta, bateria

Amb el suport de:

Tast de vi:

Las Karamba

Dissabte 1 d’octubre a les 19 h
Sindicat
La Torre de Fontaubella

Les Karamba naixen de
l’empatia entre set històries
de vida. És una mescla
multicultural entre Veneçuela,
Cuba, Catalunya, França i
l’Argentina. Una banda que
dona lloc a un estil on es
fusiona el son, el chachachá,
la salsa i la timba, amb el
rap i la música urbana, que
crea un color nou, especial,
contagiós i poderós. Fundada
el 2018 en el cor dels carrers
de Barcelona, entre el caos, el
trànsit, la ciutat i l’estrès, en
la necessitat d’adquirir forces,
combatre pors i contagiar
d’alegria i il·lusió a tota mena
de públic.
Les Karamba és la veu de
totes aquelles dones que
van callar, que van estar a
l’ombra, que van lluitar soles,
al llarg de la història de la
música, i que avui tenen
molt per contar. Històries
de migracions i herències
musicals, amb la intenció
de perseguir somnis,
experimentar el potencial i la
sensibilitat humanes.

Ahyvin Bruno, veu i güiro
Rita Baulida, timbala
Ahylin Bruno, conga
Liviet Ojeda, baix
Natasha Arizu, teclat
Anggie Obin, flauta

Amb el suport de:

Tast de vi:

Lofoten Cello Duo

Dissabte 15 d’octubre a les 19 h
Ermita del Loreto
Ulldemolins

L’un, noruec resident a
Barcelona; l’altre, català
expatriat a Viena. Aquests
dos violoncel·listes treballen
des de fa gairebé una
dècada en la fusió de música
folk d’arrels escandinava
i catalana, els complexos
ritmes balcànics, les
malenconioses melodies
jueves, a més d’afegir-hi
composicions pròpies a l’estil
del folk contemporani. Tot
plegat conforma un extens
repertori que pretén exhibir
la rica i diversa tradició oral
de la música d’arrel d’arreu,
des de temps immemorials
fins a l’actualitat per mà
del violoncel, la veu i la
nyckelharpa sueca.
Els seus dos primers àlbums,
Lynx (2016) i Cervus (2018),
ja han estat presentats
a festivals de Catalunya,
Irlanda, Portugal, Alemanya,
Àustria, Noruega i Bèlgica.
Enguany publicaran el seu
tercer disc, Octopoda (2022).
Håvard Enstad, violoncel i
veu
Carles Muñoz Camarero,
violoncel, nyckelharpa i veu

Amb el suport de:

Tast de vi:

Magalí Sare

Dissabte 22 d’octubre a les 19 h
L’Envelat
La Vilella Baixa

Magalí ens torna a endinsar
dins el seu món i ens proposa
un viatge per diferents etapes
de creixement passades,
ens mostra la seva manera
de pensar i interpretar el
món a través seu i d’altres
personatges mitjançant
lletres, poemes, aforismes.
Ressalta conceptes com la
infantesa, l’adolescència,
creant una simbiosi entre la
visió passada i actual que es
presenten com un conjunt
indivisible. S’hi barregen
diferents reflexions subtils
amb un punt d’ironia sobre
l’acceptació, la depressió,
la funció de l’artista dins de
la societat, els records que
emmagatzemem, que revivim
i que es mesclen en l’eterna
roda del gerundi.
En el disc Esponja desplega
el seu historial musical
proposant-nos una mescla
entre un fons clàssic, jazzístic
i música tradicional amb
pinzellades de producció
moderna. Les cançons
d’aquest disc es defineixen
a través d’elements vius:
piano, corda fregada i
diferents tipologies de
guitarres, i elements

artificials amb efectes
electrònics o sintetitzadors.
Predominen les balades
fortament contrastades
amb elements molt enèrgics
i festius. Trobem parts
recitades, moments íntims
i minimalistes però també
moments extravertits.
Magalí Sare, veu
Dani López, teclats i
electrònica
Sebastià Gris, guitarres
Josep Cordobés, bateria

Amb el suport de:

Tast de vi:

Islandia Nunca
Quema

Dissabte 29 d’octubre a les 19 h
Teatre
Torroja del Priorat

Formats el 2009, s’ha dit
d’Islàndia Nunca Quema
que fan música elegant,
pop-rock obstinat en el
protagonisme de les guitarres
i amb la melodia com a
mitjà d’expressió. La seva
discografia inclou dos singles
i un LP, Applause (2014) amb
el segell Philatelia Records.
Actualment es troben
presentant el seu segon LP,
que edita No Aloha.
Poden presumir d’haver tocat
en directe amb l’australià
Robert Forster (The GoBetweens) i el britànic Robyn
Hitchcock, i també de figurar
amb una cançó a la banda
sonora de La propera pell
(2016), dirigida per Isa Campo
i Isaki Lacuesta. Als seus
directes s’han pogut sentir
versions de The Triffids, The
Go-Betweens, Scott Walker,
The Kinks, Edwyn Collins o
Chris Spedding, entre molts
altres, cosa que ens permet
fer-nos una idea dels territoris
que explora la seva música.
Carles Ribas, guitarra i veu
Jordi Ximeno, baix
Salva Miranda, guitarra
Marc Volpini, bateria

Amb el suport de:

Tast de vi:

Tast de cervesa:

Xarim Aresté

Dissabte 29 d’octubre a les 21 h
Teatre
Torroja del Priorat

Cinquè disc d’estudi de la
seva carrera en solitari, Ses
entranyes, amb què Xarim
Aresté posa l’instint per
davant de tot i s’envolta d’una
banda exquisida a qui confia
tot el seu art. Alguna mena
d’intuïció el va fer escriure el
vers que dona títol al disc en
mallorquí i que finalment s’ha
convertit en un agraïment als
músics —tots mallorquins—
que l’han acompanyat a
l’estudi per parir aquesta obra
d’art visceral.
Les cançons que formen part
del disc han estat compostes
a guitarra i veu des dels
budells i no amb la ment.
Aresté explica que des del
primer moment va renunciar
a tenir cap control sobre elles
i que, per això, va decidir
gravar el disc en directe,
sense assajar amb els músics.
La qualitat de la banda i
la connexió entre els seus
membres i amb el projecte
farien que les primeres preses
fossin autèntiques, sense
tenir temps de pensar gaire el
que havien de fer i en tan sols
un dia i mig.

Xarim Aresté, veu, guitarra,
harmònica i violí
Ricard Sohn, piano, orgue
i sintetizador
Enric Fuster, bateria
Joan Garcias, contrabaix
Pep Garau, trompeta
Tomeu Garcias, trombó
Amb el suport de:

Tast de vi:

Tast de cervesa:

Anna Ferrer
Parenòstic

Dilluns 31 d’octubre a les 19 h
Església de Sant Andreu
Arbolí

La sofisticada proposta folk
d’Anna Ferrer explora un nou
concepte de música d’arrel
amb una extraordinària
competència vocal. Sense fer
gaire soroll, la menorquina
s’està revelant, pas a pas,
com un dels talents més
prometedors i atrevits del
folk més heterodox dels
Països Catalans. Parenòstic,
projecte que girarà enguany
pels escenaris nacionals, neix
d’aquest treball compromès
i profund de comprensió del
procés creatiu vinculat al
patrimoni immaterial i comú
de sorgeix de la tradició oral.
Parenòstic és la culminació
temporal del procés personal
i artístic d’Anna Ferrer, en tant
que viu, crea i comparteix la
integració dels oposats que
per ella suposaven la creació
i la tradició. Amb Tel·lúria va
fer apologia d’aquest folklore
que la ubica en el món
humanament i culturalment,
mentre que amb Krönia es
va alliberar de l’enfaixament
de sentir-se part d’un únic
codi d’origen, permetent-se
sonoritats no vinculades amb
la seva suposada identitat
folklòrica. Ara, reposada
d’aquest combat creatiu

intern, entén que és un tot,
que la creació i la tradició van
de la mà, i que no pot crear
sense considerar la tradició,
i no pot deixar de cantar la
tradició sense aportar-hi
creativitat.

Amb el suport de:

Tast de vi:

¼ Experimental

Dissabte 19 de novembre a les 19 h
Casal de l’Olivera
Els Guiamets

1/4 Experimental, companyia
resident a l’Espai en
Moviment de Cornudella de
Montsant, ens presenten
Decorator Crab; una peça
de dansa que reflexiona al
voltant del cos i l’ús de la roba
des de la lògica del consum i
la moda.
Al contrari d’un cranc que
es decora per a passar
desapercebut davant els
seus depredadors, som cada
vegada més vulnerables a
l’impuls de la postura i la
vestimenta com a reclam
per ser vistos i sentir-nos
acceptats.
Posada en escena potent
i desimbolta que a través
d’un llenguatge molt plàstic,
articulat amb l’ús de tèxtils,
on moviment i veu generen
un torrent d’imatges que
muten i es transfiguren en
l’ull de l’espectador, i articulen
lectures crítiques i evidents
de la societat de consum. Un
joc entre el fet dramàtic i el
fet irònic a fi de desconstruir
les estructures psicològiques
implantades.
Intèrprets: Ivelice Brown,
Victoria Villalba, Meritxell
Romanos, Gemma Juncosa
Elisenda López i Noemí
Delgado

Amb el suport de:

Ajuntament
dels Guiamets
Tast de vi:

Pupil·les

Dissabte 19 de novembre a les 19.30 h
Casal de l’Olivera
Els Guiamets

Pupil·les és un grup valencià
de música rap, format
per Natàlia Pons i Mireia
Matoses i el deejay Rule (Joan
Rodríguez). Naix a València
l’any 2014 i troba el seu
hàbitat de cultiu en el barri
de Benimaclet. El seu estil es
defineix com a rap feminista,
amb influències d’altres estils
com el punk i el reggaeton.
Entre els seus referents hi ha
Obrint Pas, La Gossa Sorda o
Aspencat. Quant a referents
femenins, destaca La Mala
Rodríguez, com també Gata
Cattana. Les seues lletres
es caracteritzen per ser
reivindicatives i literàries, amb
missatges feministes clars i
directes.
Enguany presenten el nou
disc Tot i res de la mà del
productor Mark Dasousa, un
viatge per històries personals
que es poden emmarcar dins
els conceptes d’amor, sexe i
amistat; i que sorgeix de la
voluntat de fer homenatge al
poeta Joan Vinyoli. El grup
ha evolucionat del rap cap
al pop, deixant-nos ritmes
més ballables i cançons
plenes d’optimisme i ritmes
obertament festius.

Amb el suport de:

Ajuntament
dels Guiamets
Tast de vi:

Xarop de Canya

Dissabte 3 de desembre a les 12 h
Cercavila
Capçanes

Xarop de Canya és una
companyia de música i
animació que neix a la tardor
de l’any 1987. En un principi,
la formació, exclusivament
musical, tenia en el carrer el
seu espai natural d’actuació,
on generalment es movia
entre cercaviles i trobades
de gegants. Malgrat aquesta
senzillesa, la peculiaritat
sonora del grup combinada
amb la utilització d’un
vestuari original i la recerca
constant de la complicitat del
públic, van fer que Xarop de
Canya forgés un estil propi i
reconegut.
A Capçanes presenten
Terrabastall una proposta
musical que combina
melodies, estils i cançons
d’algunes de les diferents
tradicions culturals dels
pobles mediterranis prenentne, com a punt de partida,
algunes de les del nostre
repertori més proper i popular,
d’altres més llunyanes i, fins i
tot, de creació pròpia i d’autor.
Pau Puig, saxo, dolçaina,
tarota i bansuri
Jaume Aguza, gralla i tarota
Marc Ruescas, trombó
Daniel Farran, caixa, djembé
Paula Farran, dhol,
pandereta, güiro i karkabes
David Farran, bombo i davul

Amb el suport de:

Tast de vermut:

Rita Payés

Divendres 9 de desembre a les 19 h
Teatre de l’Artesana
Falset

Estem davant del repte
més gran de la carrera
de Rita Payés, ja que per
primera vegada presenta un
concert amb temes escrits i
compostos per ella mateixa.
Tenim davant un àlbum
amb temes enregistrats al
prestigiós estudi de David
Casamitjana i produïts per
Juan Berbín. Un treball en
què ha col·laborat Carlos
Freitas a la masterització,
qui ha treballat amb els
grandíssims Toquinho,
Caetano Veloso, Omara
Portuondo o Gilberto Gil. La
sonoritat que es desprèn ja
és marca de la casa: jazz,
bossa nova i guitarra clàssica.
Una mescla que ha portat
Rita Payés i Elisabeth Roma
(filla i mare) a tocar per gran
part de capitals del continent
europeu i l’han posat al costat
d’artistes històrics i del món
mainstream.
La jove trombonista i cantant
catalana de 22 anys ha
viscut i respirat música des
que era una nena gràcies a
la seva família. Va estudiar
piano i més tard trombó
i es va convertir en el seu
instrument principal. Va
entrar a la coneguda Sant

Andreu Jazz Band sota la
direcció del baixista i saxo
tenor Joan Chamorro i va
participar en diversos àlbums
al costat d’Andrea Motis, Eva
Fernández i Magalí Datzira.
L’any 2019 va regalar a la
seva mare una sessió de
gravació en un estudi. Allà
van començar a enregistrar
les cançons que ara les
acompanyen per tot Europa.
Rita Payés, trombó i veu
Elisabeth Roma, guitarra
Horacio Fumero, contrabaix
Juan Rodríguez Berbín,
bateria i percusió

Amb el suport de:

Tast de vi:
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Cellers
Vinateries
Allotjaments
Restaurants
Molins d’oli

Cellers

Alvaro Palacios
Gratallops
977 83 91 95
Venus La Universal
Ctra. de Porrera, s/n
Falset
977 27 91 89
www.venuslauniversal.com
Celler Cal Pla
C/ de Prat de la Riba, 1
Porrera
606 187 431
http://cellercalpla.com

Mas Martinet
Ctra. de Falset a Gratallops, km 6
977 27 91 87
www.masmartinet.com

Alvarez Duran
Av. del Dr. Vidal i Barraquer, 2
Porrera
977 828 102
www.alvarezduranpriorat.com
Alicia i Josep Viticultors
Porrera
613 018 050
www.ajv.wine
La Placeta
Av. de la Carretera, 19
Els Guiamets
699 500 995
www.cellerlaplaceta.com
L’Infernal
Partida Hort Tancat
Torroja del Priorat
977 828 057
www.linfernal.es

Clos Mogador
Camí de les Manyetes, s/n
Gratallops
977 83 91 71
www.closmogador.com
Celler Escoda Pallejà
C. de la Font, 16
Torroja del Priorat
977 83 92 00
Celler Burgos Porta
Poboleda
696 094 509
www.massinen.com

Coop. Falset Marçà
Av. de la Generalitat, 16
Falset
699 946 633
www.etim.cat
Celler Devinssi
Carrer dels Masets, 1
Gratallops
http://devinssi.com
Celler Masroig
Passeig de l’Arbre, 3
El Masroig
646 743 922
www.cellermasroig.com
Serra Major
C. d’Alfons I el Cast, s/n
Ulldemolins
647 986 960
http://sarroges.com
Mas Alta
Ctra. T-702, km 16,8
La Vilella Alta
977 05 41 51
www.bodegasmasalta.com
Celler de l’Encastell
C. del Castell, 7
Porrera
630 941 959
www.roquers.com
Clos Galena
Camí de la Solana, s/n
607 421 822
www.closgalena.com
Perinet
Ctra. T-702, km 1,6
Poboleda
www.perinetwinery.com

Coop. Agr. d’Ulldemolins
Av. Verge de Montserrat, s/n
Ulldemolins
630 085 884
http://coopulldemolins.com
Bodega Bravo Escós
Partida Plans, s/n
Torroja del Priorat
675 017 698
www.
bodegabravoescospriorat.com
Vinícola del Priorat
C. del Piró, s/n
Gratallops
977 83 91 67
www.vinicoladelpriorat.com
Dosterras
Ctra. T-300, km 2,
Marçà
977 17 80 11
www.dosterras.com

Torres Priorat
Finca “La Solteta”, s/n
El Lloar
678 192 095
www.torres.es

Celler de Capçanes
C. de Llaberia, 4
Capçanes
636 318 546
www.cellercapcanes.com

Mas d’en Gil
Finca Mas d’en Gil, s/n
Bellmunt del Priorat
977 83 01 92
https://masdengil.com

Merum Priorati
Ctra. a Falset T-740, km 9,3
Porrera
663 214 177
www.merumpriorati.com

Celler Aixalà i Alcait
C. de la Balandra, 43
Torroja del Priorat
629 50 78 07
Celler Cooperatiu de
Cornudella de Montsant
C. del Comte de Rius, 2
Cornudell a de Montsant
977 821 329
http://cellercornudella.cat

Celler Balmaprat
C. de Prat de la Riba, 7
Porrera
649 688 073
www.balmaprat.cat
Cingles Blaus
Cornudella de Montsant
657 969 185
https://cinglesblaus.com
Celler Rocarella
Priorat
www.rocarella.cat
Priorat Lab
C. de la Font Vella, 13
Bellmunt del Priorat
www.prioratlab.com

Cellers Scala Dei
Rambla de la Cartoixa, 5
Escaladei
977 82 71 73
https://cellersdescaladei.com
Cal Bessó
C. de Sant Lluís, 16
Els Guiamets
666 54 40 57

Costers del Priorat
Mas dels Frares
El Molar
650 196 146
www.costersdelpriorat.com

Conreria d’Scala Dei
C. Mitja Galta, 32
Escaladei
679 795 034
www.vinslaconreria.com
Sant Genis i Vaqué
Pl. de Catalunya, 3
Porrera
977 82 82 52
www.sangenisivaque.com

Celler Passanau
C. de la Bassa, s/n
La Morera de Montsant
977 82 72 02
www.cellerpasanau.com

Celler Joan Ametller
Ctra. TV 7021, km 3,2
La Morera de Montsant
663 456 696
www.ametller.com

Gritelles
C. de les Bodegues, 3
Cornudella de Montsant
606 802 416
www.gritelles.com

Celler Vall Llach
Pl. de Catalunya, 2
Porrera
977 82 82 44
www.vallllach.com

Celler Bartolomé
C. Major, 23
Bellmunt del Priorat
www.cellerbartolome.com

Vinateries

Celler Crivillé i Valls
C. Nou, 65
Poboleda
www.crivelleivalls.com
Clos Pachem
C. de la Font, 1D
Gratallops
621 229 185
www.clospachem.cat

Vinateria Aguiló
C. de Miquel Barceló, 11
Falset
619 791 053
www.aguilovinateria.com
Vins i Olis Priorat
C. de Miquel Barceló, 25
Falset
650 732 424

Allotjaments

Mas Ardèvol
Ctra. Falset - Porrera, km 5,3
Falset
630 324 578
www.masardevol.net

Cal Porrerà
C. de les Escoles, 4
Porrera
620 038 175
www.calporrera.com

Hotel Cal Llop
C. de Dalt, 21
Gratallops
665 551 637
www.cal-llop.com

Hotel Lotus Priorat
C. de Baix, 33
Falset
606 683 038
www.lotuspriorat.com

Cal Compte
C. Major, 4
Torroja del Priorat
610 340 351
www.calcompte.com

Lo Refugi
C. Major, 37
Cornudella de Montsant
977 821 313
www.montsantnatura.cat
Mas de Salín
Camí de les Solcides i Puig de
Gallicant
Cornudella de Montsant
www.masdelsalin.com

Petit Hotel Porrera
C. Obac, 1
Porrera
644 205 484
Mas Trucafort
Ctra. de Belmunt, s/n
Falset
609 679 570
www.mastrucafort.com
Hotel-Hostal Sport
C. de Miquel Barceló, 4-6
Falset
977 83 00 78

www.hotelpriorat-hostalsport.com

Cal Giral
C. del Balç, 26-27
Cornudella de Montsant
676 647 178
www.calgiral.com
L’Hostalet
C. de la Font, 7
Arbolí
647 510 578
Secrets del Priorat
Pl. de la Quartera, 23
659 627 140
Falset
www.secretspriorat.com
Balcó del Priorat
C. de Bonrepós, 18
626 846 568
La Morera de Montsant
L’Escoleta
C. de Francesc Mestres, 5
Falset
633 082 178
www.baronia.es

Cal Salut
C. Major, 44
Gratallops
669 976 591
www.calsalut.com
Cal Porxo
C. Major, 12
Pradell de la Teixeta
639 350 255
http://www.calporxo.com
Clos Figueras
C. de la Font, 38
Gratallops
671 491 081
www.closfigueras.com
Fonda Toldrà
C. Major, 33
Ulldemolins
660 450 011
www.fondatoldra.com
Apartaments La Rambla
C. Major, 15
Cornudella de Montsant
613 026 226
www.apartamentslarambla.com
Refugi d’Arbolí
C. Fosc, s/n
Arbolí
685 503 908
www.elrefugidearboli.com

Restaurants

Íntim, Espai Cingles Blaus
Ctra. C-242, km 35
Cornudella de Montsant
977 475 683

www.intimespaicinglesblaus.com

Restaurant Siurana
C. Major, s/n
Siurana
977 821 027
www.restaurantsiurana.com
La Boca del Llop
C. de Dalt, 21
Gratallops
665 551 637
www.cal-llop.com
Restaurant La Morera
C. de la Bassa, 10
La Morera de Montsant
667 442 904

Quinoa
C. de Miquel Barceló, 29
Falset
977 830 431
www.restaurantquinoa.com

Restaurant El Cairat
C. Nou, 3
Falset
620 928 618
www.restaurantelcairat.com

Restaurant Lotus Priorat
C. de Baix, 33
Falset
606 683 038
www.lotuspriorat.com
Mas Trucafort
Ctra. de Bellmunt, s/n
Falset
609 679 570
www.mastrucafort.com

Lo Refugi Gastrobar
C. del Comte de Rius, s/n
Cornudella de Montsant
676 152 382
www.montsantnatura.cat

La Bacchanal
C. de la Font Vella, 9
Falset
www.labacchanal.com
Calaix de Sastre
Pl. de la Quartera, 39
Falset
687 814 144

Hostal Sport
C. de Miquel Barceló, 4-6
Falset
977 83 00 78
www.hotelpriorat
-hostalsport.com
Molins d’oli

Celler de Gratallops
C. del Piró, 32
Gratallops
977 83 90 36
Les Figueres
C. de Dalt, 21
Gratallops
977 26 23 73
www.closfigueras.com
Brichs
C. del Sindicat, 10
Falset
690 251 206
www.brichsrestaurant.com
Quatre Molins
C. del Comte de Rius, 8
Cornudella de Montsant
977 82 10 04
www.quatremolins.com
Més info a:
www.prioratenoturisme.com

Miró Cubells
C. de Sant Miquel, 48
Cabacés
626 997 447
www.molideloli.com
Molí del Celler Masroig
Pg. de l’Arbre, 3
El Masroig
646 743 922
www.cellermasroig.com
Priordei
C. Afores, s/n
Margalef
606 081 758
www.priordei.com

Rafael López-Monné
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