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Presentació

Festival Terrer Priorat 
s’ha consolidat com un 
espai cultural distingit de 
preeminència en l’escena 
nacional. Terrer representa 
un impecable aparador 
del Priorat on la música, el 
paisatge, l’arquitectura i el 
plaer d’un bon vi expliquen 
la riquesa de la comarca.

El Festival Terrer Priorat 
arriba a la cinquena edició 
amb força renovada i una 
programació delicada i 
exquisida. Els i les artistes 
convidades enguany són:
Les Traversées Baroques, 
Eva Fernádez, Lucia 
Fumero, Pau Puig & 
Cati Plana, Pep Gimeno 
Botifarra, Alba Carmona, 
Marala, Cocanha, 
Chicuelo, MuOm, 
Corrandes són Corrandes 
& Jaume Arnella, Enric 
Casasses & Don Simón 
y Telefunken, Isabel 
Vinardell & Isabelle 
Laudenbach, Rondalla de 
Guardet & Sílvia Ampolla i 
Clara Peya.

El festival, en un format 
expandit des de finals 
d’estiu fins a les portes 
de l’hivern, es fusionarà 
amb els territoris de les 
denominacions d’origen 
patrocinadores: 

DOQ Priorat, 
DO Montsant 
i DOP Siurana.

La proposta artística es 
configura amb concerts 
sincers, de petit format, i 
en espais escollits seguint 
la línia discursiva que dona 
sentit al to humanista i 
espiritual que
el festival té des dels seus 
orígens.

En aquesta edició el 
programa de concerts anirà 
acompanyat d’un programa 
de Tast & Paisatge amb el 
qual convidem el públic del 
festival a conèixer de prop 
vins, olis i paratges de la 
comarca del Priorat.

En un context de 
retrobament amb la vida, 
Terrer esdevé un espai per a 
la cultura i la descoberta del 
territori. Un relligam amb la 
natura i la condició d’éssers 
sensibles a través de la 
música, l’experiència del vi i 
el paisatge.

Mirem endavant amb la 
il·lusió intacta en temps 
venidors pròspers i plens. 
Mirem el present immersos 
en la melodia d’un nou 
horitzó.





Quan, fa molt de temps, era 
estudiant de Belles Arts el 
meu professor era el pintor 
Joan Hernández Pijuan. En 
una ocasió la historiadora 
de l’art, Lourdes Cirlot, 
va lloar com Hernández 
Pijuan representava la pura 
expressió de la natura en els 
seus quadres. L’Hernández 
Pijuan ho va matisar. Va dir 
que no estava interessat en 
la natura en si mateixa sinó 
en la natura domesticada. 
La natura del camp llaurat, 
dels marges de pedra i de 
les vinyes arrenglerades. La 
natura pentinada, que vaig 
sentir dir una vegada.

Pel que fa a estructurar 
racionalment la natura, 
convindrem que són els 
francesos amb els seus 
jardins versallescos els que 
destaquen per sobre de la 
resta. 
Així, en la vinya, a aquesta 
distribució ortogonal, 
quasi hipnòtica, de les 
vinyes ocupant el terreny 
com si aquest fos un full 
quadriculat, sumem el 
rigor d’algunes formes 
de poda importades de 
França. Aquest és el cas 
de les vinyes que vaig triar 
per a fer les intervencions, 
podades segons el mètode 
de poda Royat que pren el 
nom de la població de Royat 
al departament de Puy-de-
Dôme.

De la poda Royat, que 
evidentment té una raó 
funcional, no podem deixar 
d’apreciar la seva estricta 
imposició formal sobre 
la vinya. Tant és així que 
la vinya passa de tres 
dimensions a dues. La vinya 
podada seguint la tècnica 
Royat és tan plana com un 
dibuix. 

Si demanem a un nen que 
faci un dibuix hi ha moltes 
possibilitats que aparegui 
un sol, una casa, un arbre 
i un núvol. I, tornant a 
Hernández Pijuan, en els 
seus quadres de l’època 
més madura, apareixien 
dibuixats de forma 
rudimentària l’arbre, el 
núvol i la casa.

D’aquesta manera, 
aquestes joves vinyes, 
recalçades sobre el pla de 
les espatlleres, projectant 
les primes branques cap a 
dalt, permeten, cordant-les 
i conduint-les, fer dibuixos. 
En aquest cas unes formes 
que suggereixen una 
cabana.

Em demano quin efecte 
tindria en el vi fer una poda 
segons una decisió formal 
i estètica, deslligada de la 
lògica i la tutela de la funció.

Antonio Ortega



Programació

Les Travesées Baroques
A les 12.00 h
La Cartoixa 
Escaladei

Eva Fernández
A les 19 h
Mas de Sant Marcell
Cornudella de Montsant

Lucia Fumero
A les 21 h
Mas de Sant Marcell
Cornudella de Montsant

Diumenge 22

Dissabte 28

Agost

Pau Puig & Cati Plana
A les 12 h
Plaça de l’Egslèsia
Capafons

Pep Gimeno “Butifarra”
A les 19 h
Camp d’esports 
La Febró

Alba Carmona
A les 19h
Castell de Siurana
Siurana

Dissabte 4

Dissabte 18

Setembre

Corrandes són corrandes 
& Jaume Arnella
A les 17 h
La Vilella Baixa

Marala
A les 18 h i 20 h
Ermita del Loreto
Ulldemolins

Dissabte 2

Dissabte 16

Octubre



Programació

Cocanha
A les 11 h
Mare de Déu del Montsant
La Morera de Montsant

Chicuelo
A les 19 h
La Cooperativa
La Torre de Fontaubella

MuOm
A les 19 h
Església de Sant Andreu
Arbolí

Dissabte 23

Diumenge 31

Octubre

Dissabte 20

 

Dissabte 27

Novembre
Enric Casasses & Don 
Simón y Telefunken
A les 19 h
Sala de ball
Els Guiamets

Isabel Vinardell & 
Isabelle Laudenbach
A les 19 h
Casal
Porrera

Rondalla de Guardet & 
Sílvia Ampolla 
A les 12 h
Cercavila
Capçanes

Clara Peya
A les 19 h
Teatre de l’Artesana
Falset

Dissabte 4

Desembre



Diumenge 22 d’agost a les 12 h
La Cartoixa 
Escaladei

Les Traversées
Baroques 



Dissabte 28 d’agost a les 19h 
Mas de Sant Marcell
Cornudella de Montsant

Eva Fernández



Dissabte 28 d’agost a les 21h 
Mas de Sant Marcell
Cornudella de Montsant

Lucia Fumero



Dissabte 4 de setembre a les 12 h 
Plaça de l’Esgèsia
Capafons

Pau Puig 
& Cati Plana



Dissabte 4 de setembre a les 19 h 
Camp d’esports
La Febró

Pep Gimeno
“Botifarra”



Dissabte 18 de setembre a les 19 h 
Castell de Siurana
Siurana

Alba Carmona



Corrandes són 
Corrandes & 
Jaume Arnella

Dissabte 2 d’octubre a les 19 h 
L’Envelat
La Vilella Baixa



Dissabte 16 d’octubre a les 18 h i 20 h 
Ermita del Loreto
Ulldemolins

Marala



Dissabte 23 d’octubre a les 11 h 
Ermita Mare de Déu de Monstant
La Morera de Montsant

Cocanha



Dissabte 23 d’octubre a les 19h 
La Cooperativa
La Torre de Fontaubella

Chicuelo



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

MuOm



Dissabte 20 de novembre a les 19 h 
Sala de Ball
Els Guiamets

Enric Casasses 
& Don Simón y 
Telefunken



Dissabte 27 de novembre a les 19 h 
Casal
Porrera

Isabel Vinardell 
& Isabelle 
Laudenbach



Dissabte 4 de desembre a les 12 h 
Cercavila
Capçanes

Rondalla de 
Guardet & Sílvia 
Ampolla



Dissabte 4 de desembre a les 19 h 
Teatre de l’Artesana
Faslet

Clara Peya



Entrades disponibles a:
www.entradium.com
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La DOQ Priorat 
amb el Festival Terrer



La DO Montsant 
amb el Festival Terrer



Club Terrer 



Amb el patrocini de:

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:



Festival Terrer Priorat 
és un projecte d’Escola de Terrer SL

Direcció_
Blai Rosés
Pau Fort

Producció tècnica_
Pablo Vidal
Pau Fort
Neus Ponsarnau

Imatge cartell_
Antonio Ortega

Comunicació_
Blai Rosés

Documentació_
Agnès Olivé  
Ferran Estivill

Xarxes_
Mireia Sánchez

Assessorament 
lingüístic_
Josep M. Fort

Traduccions_
Mike Holt  
(Traduccions Priorat)

Protocol_
Conso Brull

Catering_
Elena Gracia Rodrigo
 
Fil musical_
Paudebanyoles

Web_
Elena Muné

Entrades disponibles a:
www.entradium.com

Festival Terrer Priorat amb:

https://entradium.com/es/organizers/escola-de-terrer
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