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Amb l’arribada de l’estiu a Torroella de Montgrí i l’Estartit es 
programen un munt d’activitats culturals. És moment de 
vacances, de festivals i festes majors. Al Montgrí Cultura 14 
trobareu reflectida tota aquesta intensitat cultural pròpia dels 
mesos de juny, juliol, agost i setembre.

Aquesta publicació és el resultat de la coordinació de tots 
els agents culturals del municipi-- equipaments municipals, 
fundacions i entitats—i ens permet conèixer de primera mà la 
riquesa cultural de Torroella de Montgrí i l’Estartit. 

Amb la voluntat de no deixar de banda cap activitat d’interès, 
trobareu un breu recull de propostes que també us 
recomanem, en l’apartat Els apunts.
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Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 17 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

Pilar Aymerich (Barcelona, 1943) i Manel Armengol (Barcelona, 1949) són 
els nous protagonistes del cicle expositiu "L'artista del fons". Aymerich es 
va formar entre Barcelona, Londres i París. Especialitzada en fotoreportatge i 
retrat, va començar la carrera en diverses publicacions -Triunfo, Destino, Cam-
bio 16, El País i Fotogramas, entre d'altres- i també va col·laborar en llibres 
a dones catalanes, com ara Mercè Rodoreda o Montserrat Roig. Els seus 
primers treballs van sorgir paral·lelament a la transició i els esdeveniments 
que dibuixarien el camí cap a la democràcia, dels quals captà el moment més 
àlgid. Armengol, per la seva banda, s'inicia en el món de la fotografia i del 
fotoperiodisme durant els anys setanta. L'any 1977 se li concedeix el premi 
a la millor Fotografia de Premsa per les imatges sobre les manifestacions de 
Barcelona de 1976, que foren publicades a tot el món, per mostrar un dels 
moments més representatius de la transició política a Espanya.

Els dos creadors capturen fotogràficament una escena semblant durant la 
manifestació per la despenalització de l'adulteri l'any 1976, immortalit zant el 
lema "Jo també sóc adúltera".

Fins al 17 de novembre
Museu Palau Solterra

Pilar aymerich i manel armengol
Dues miraDes a una mateixa escena

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ



Del 24 de maig al 3 de juny
exposició: "És bonic estimar?"
Organitza: col·lectiu Projecte INDI i IES de Torroella de Montgrí

Del 7 al 10 de juny
Fimag, espectacles infantils
Organitza: Ajuntament de Torroella de Montgrí

Del 14 de juny al 8 de juliol
exposició dels alumnes de l'aula d'arts Plàstiques municipal
Organitza: Aula d'Arts Plàstiques

Del 12 de juliol al 5 d'agost
exposició "els colors de la llibertat"
A càrrec de Jack Gou

Del 10 d'agost al 2 de setembre
68ª exposició d'art local
Organitza: Associació del Llibre de la Festa Major

Del 6 al 23 de setembre
exposició de puntes al coixí
Organitza: Puntaires del Montgrí

Del 27 de setembre al 14 d'octubre
exposició aniversari 20 anys dels amics de la Fotografia de torroella de montgrí
Organitza: Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí

més informació: Per poder exposar informeu-vos 
a Casa Pastors, al 972 75 73 01 o per e-mail
casapastors@torroella-estartit.cat
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Els museus són espais de coneixement, d'aprenentatge i de... diversió!!! 
Al Museu de la Mediterrània us hem preparat una matinal perquè vingueu 
a jugar al museu!

Amb els amics de Tell Fusta i La Bitlla transformarem el museu i hi podreu 
trobar espais amb jocs de taula, jocs de construcció, jocs de psicomotrici-
tat, un espai per nadons,… i alguna sorpresa més.

Veniu i gaudiu del museu!

Dissabte 1 de juny, de 10.00 a 13.00 h
Museu de la Mediterrània

Juguem al museu!

Museu de la Mediterrània, Tell Fusta i La Bitlla

Activitat gratuïta 
Més informació: www.museudelamediterrania.cat
Les activitats que es realitzaran seran per nens i nenes de 0 a 8 anys

JORNADA
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CLAUSTRE DE 
L’HOSPITAL

De l'1 al 30 de juliol
cercles
Àngel torrent
                               
Una forma diferent  de mirar les 
fotografies, en format rodó

De l'1 al 31 de juny
Flors de marge
Vicenç rovira
                              
Les fotografies són retrats d'aques-
tes flors que trobem habitualment al 
marge del camins i que normalment 
ens passen desapercebudes 

8 · montgrÍ cultura
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Carrer de l’Hospital, 2 - 17257 Torroella de Montgrí - Tel. 676 042 874
Espai expositiu de fotografia - Horari: de 10.00 a 19.30 h

De l'1 al 28 de setembre
encanteris        
Josep guiolà
         
El fotògraf ens mostra una sèrie de 
fotografies fetes amb una  procés 
fotogràfic antic: la cianotipia i sobre 
papers diferents (aquarel.la,..)

9montgrÍ cultura ·

De l'1 al 30 d'agost
Fills d'en "Purets"
Jordi Fuentes

Reportatge d'en Purets, home de 
85 anys relacionat amb el mon de la 
bicicleta
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L'exposició i el catàleg presenten el llegat que la Sra. Catalina Sastre va fer de 
les obres del pintor José María Mascort a la Fundació Mascort, l'any 2018. En 
alguns casos són obres de joventut, quan s'iniciava en l'art de la pintura, men-
tre que d'altres ja ens mostren un Mascort més madur, en el zenit del seu art.

Amb aquesta mostra el públic podrà contemplar un centenar de pintures que 
descobreixen els paisatges de la plana de Torroella de Montgrí, les marines, 
així com també alguns retrats.

De l'1 de juny al 13 d'octubre
Casa Galibern

JosÉ marÍa mascort
llegat catalina sastre

Fundació Mascort - Casa Galibern

Més informació: www.fundaciomascort.com
Entrada Gratuïta 
Horari: Dilluns, dissabtes, diumenges i festius: de 10 a 14 h. De dilluns a dissabte de 17 a 21h. Dimarts tancat.

FUNDACIÓ MASCORT EXPOSICIÓ
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Museu de la Mediterrània i Escola Guillem de Montgrí

Activitat gratuïta  
Més informació: www.museudelamediterrania.cat  
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Els alumnes de primer de l’escola Guillem de Montgrí, amb l’ajuda d’un 
personatge imaginari, han anat coneixent-se una mica més, descobrint els 
seus gustos i preferències, identificant les pròpies emocions en situacions 
quotidianes i reflexionant sobre les seves reaccions en contextos de rela-
ció amb els altres.

Per plasmar aquest coneixement que han fet sobre sí mateixos cada alumne 
havia de crear la seva pròpia escultura. Per treballar com a artistes han visitat 
exposicions, han descobert materials i al final, amb materials reciclats, han 
fet d’escultors!

Les obres realitzades pels alumnes seran exposades al Museu de la 
Mediterrània del dijous 6 al diumenge 16 de juny.

Dijous 6 de juny - Obertura exposició
Museu de la Mediterrània  

Fem D’escultors
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Museu de la Mediterrània  i Llar de Jubilats “El Recer” 

Activitat gratuïta  
Més informació: www.museudelamediterrania.cat  

Una fotografia recull una gran quantitat d'informació i genera un seguit de 
preguntes. Qui són els que hi surten? De quina època és? On s'ha fet?... Al 
Centre de Documentació del Museu de la Mediterrània disposem d'imatges 
que ens permetrien documentar millor la memòria històrica, però ens falta 
informació sobre elles. Per això, i de la mà dels amics de la llar de jubilats, El 
Recer, ja fa un temps que es porta a terme aquest projecte per aconseguir 
recuperar més informació. Gràcies a la memòria col·lectiva de tots s'aconse-
gueix salvaguarda la nostra història.

Aquest és una activitat oberta a tothom que tingui interès a col·laborar a re-
collir la memòria històrica del territori a partir dels records que evoquen les fo-
tografies d'altres èpoques que ens parlen de: persones, activitats, paisatges, 
indrets, fets històrics...

Dijous 6 de juny, a les 17.00 h 
Llar de Jubilats "El Recer"

memòria FotogrÀFica 

PROJECTE
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Jove mag deixeble del Mago Pop (Fimag 2012 i 2014), ja s'ha fet un nom 
propi i mostra una projecció sense límits. Especialitzat en la branca de la 
manipulació, el jove il·lusionista presenta un estil fresc i ple d'humor que 
l'està convertint en el mag del moment.

El seu estil i professionalitat l'han portat a ser assessor creatiu de DMAX 
(Discovery Max) al costat del Mago Pop.

HIDDEN - Magia en otra dimensión és l'últim espectacle de Nuel Galán, 
estrenat el mes d'abril a València. Galán ens invita a entrar en una nova di-
mensió, on qualsevol pot ser un heroi, on tot és possible, on els videojocs 
no son una diversió, son entreteniment!!! Real o virtual? A quin costat et 
quedes?

Un xou audiovisual carregat de màgia i efectes 3D. Benvingut a HIDDEN. 
Que no l'hagis vist no vol dir que no hi sigui&hellip;

Premi Nacional de Màgia / Finalista del programa Pura Magia (TVE)

Durada: 75 min

Divendres 7 de juny, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

nuel galÁn, 
mÀgia en una altra Dimensió

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Preus a partir de 9 € fins a 18 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat / www.fimag.cat

FIMAG19 M
ÀGIA
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La Gran Gala Internacional del FIMAG s'ha convertit al llarg els anys en 
una cita obligada per als amants de la bona màgia. Un espectacle únic que 
reuneix figures de reconegut prestigi a nivell internacional amb els seus 
números més innovadors i vanguardistes. Hi haurà dues sessions de la  
Gran Gala Internacional, dissabte 8 de juny de 2019 a les 17.30 h i a 
les 21.30 h. 

A la Gala d'enguany hi actuaran els següents artistes, amb els especta-
cles:

CHRIS TORRENTE, Symfolie (França); DANI POLO, Parasol Act, (A Coru-
ña); HUANG ZHENG, Aire (Xina); ALEXANDER, G Alexander Manipula-
ción (País Valencià) i amb la presentació de: MARCEL TOMÀS i actuació al 
vestíbul de: MANU LLARI

Durada: 90 min

Dissabte 8 de juny, a les 17.30 i 21.30 h
Auditori Teatre Espai Ter

gran gala internacional

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Preus a partir de 15 € fins a 24 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat / www.fimag.cat

FIMAG19 M
ÀGIA
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Yunke és un dels grans il·lusionistes del nostre temps. La seva màgia ve 
carregada de misteri, bellesa i risc. Les seves il·lusions son colpidores i 
hipnòtiques. Yunke és també un innovador de la màgia, inventor d'il·lusi-
ons i creador de mecanismes màgics.

A Conjuro son grans il·lusions d'un impacte espectacular que s'entrella-
cen amb la música i una impecable posada en escena enriquint la interac-
ció amb el públic. Un estil d'il·lusionisme inèdit a l'Estat Espanyol.

Campió d'Espanya
Premi FISM als campionats mundials de màgia
Mandrake d'Or
Menció d'Honor de la familia reial de Mònaco
Premi Mundial de la Màgia Oracle d'Or 2016

Durada: 75 min

Diumenge 9 de juny, a les 17:30 h
Auditori Teatre Espai Ter

yunKe, conJuro

Ajuntament de Torroella de Montgrí

Preus a partir de 15 € fins a 24 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat / www.fimag.cat

FIMAG19 M
ÀGIA
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els aPunts TORROELLA DE MONTGRÍ I  L 'ESTARTIT

nit D'estiu Dels inDiKetes

xillout

PaÏsos catalans en Dansa 
amb el Grup Montgrí Dansa

Danses traDicionals
amb l'Esbart Marboleny

Festa Dels masos

Festes PoPulars

concerts

Danses traDicionals

haVaneres

Dissabte 8 de juny
Antic espai de barraques - Torroella

Dissabte 3 d'agost
A la platja - l'Estartit

Diumenge 7 de juliol, a les 22 h
Plaça de la Llevantina - Estartit

Diumenge 11 d'agost, a les 21 h
Plaça de l'Església - Estartit

Dissabte 8 i 9  de setembre
Ermita de Sta. Maria del Mar - L'Estartit

cantaDa D'haVaneres i cremat
Amb el grup Terra Endins
Festa de l'Agrupació Nàutica Llevantina

Dissabte 6 de juliol
Plaça de la Llevantina - l'Estartit

Festa De l'hosPital
Sardanes amb La Cobla Foment del Montgrí

Dissabte 22 de setembre, a les 17.30 h
Plaça de la Vila - Torroella

nits a la sala
Pau Blanc presenta el seu dis El Jou

Divendres 27 de setembre a les 23 h
La Sala - Torroella
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El 1885 una terrible epidèmia de còlera va afectar la població de Torroella 
de Montgrí. Recordarem aquells fets, explicarem l'origen i les causes i 
farem una radiografia completa de la Torroella de finals del segle XIX.

Ens endinsarem en el pensament d'una època i uns personatges que vi-
uen un profund canvi de paradigma mèdic amb una clara repercussió so-
cial, un temps on diferents discursos mèdics pugnen per l'hegemonia i el 
lideratge de les polítiques sanitàries que els estats promouen..

"Torroella contra el còlera": crònica de l'epidèmia de 1885 de Daniel Fuen-
tes és el treball guanyador dels XI Premis de Recerca Joan Torro i Cabrato-
sa en la modalitat de ciències socials.

Divendres 14 de juny, a les 19.00 h
Museu de la Mediterrània 

"torroella contra el còlera": crònica De 
l’ePiDèmia De 1885” a cÀrrec De Daniel Fuentes

Museu de la Mediterrània i Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter

Activitat gratuïta 
Més informació: www.museudelamediterrania.cat 

PReMIS De ReCeRCA JOAN TORRÓ I CAbRATOSA JORNADA
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La cantata de la fada de Dringuen Dingue narra el dia a dia dels vilatans 
del poble de Dringue Dingue, a qui els hi agrada ballar a cada moment del 
dia, i la història de la Bonafada, la fada de la Vila, a qui quan era petita un 
bruixot malcarat li va dir que no sabia ballar, i des de llavors no balla ni es 
diverteix com la resta.

El relat explica com un NO dit insistenment per algú altre ens pot afectar la 
percepció que tenim de nosaltres mateixos. És una història de superació i 
alliberament davant el "No ho saps fer" quan, gràcies a la Candela i als vila-
tants de Dringuen Dingue, la Bonafada se n'adona que "Sí que ho pot fer", 
llavors deixa enrera els perjudicis i comprova que pot ballar, i fer-ho molt bé.

La història està dirigida a nens i nenes de 3 a 9 anys, escrita pel pe-
dagog Manel Justícia. La música ha estat escrita pel comnpositor Ri-
card Gimeno.

Dimarts 18 de juny, a les 18.00 h    
Auditori Teatre Espai Ter

la FaDa De Dringue Dingue

Durada: 50 minuts
Entrada gratuïta. Invitacions a l'Escola de Municipal de Música i Dansa de Torroella
Més informació: www.espaiter.cat

eSCOLA MUNICIPAL De MúSICA I DANSA De TORROeLLA De MONTGRí
M

ÚS
IC

A

Escola Municipal de Música i Dansa de Torroella de Montgrí
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Sou un bon mariner? Sabeu fer un bon nus? Coneixeu quins tipus de nu-
sos hi ha?

Us convidem a visitar l’exposició “Nusos mariners” amb l'objectiu de 
subratllar la importància i omnipresència dels nusos a bord d’un vaixell, 
elements indispensables per a la seva seguretat i bàsics en la formació de 
qualsevol mariner.

L’exposició us descobrirà els 20 nusos més habituals per a la gent de mar, 
us explicarem el seu ús, la història o les anècdotes relacionades amb cada 
un d’ells, des de la gassa de mà al barrilet, passant per la volta d’escota, 
l’entolladura o el nus de pardal. 

A més a més, l’exposició us repta a demostrar la vostra perícia en l’elabo-
ració de nusos. Al costat de l’explicació de cada nus, pas a pas, un cap solt 
ens convidarà a intentar replicar-lo. Ho aconseguireu?

L'exposició es podrà visitar del 21 de juny al 15 d'agost.

Divendres 21 de juny - Obertura exposició
Museu de la Mediterrània

nusos mariners

Organitza Museu de la Mediterrània i Museu de la Pesca

Activitat gratuïta 
Més informació: www.museudelamediterrania.cat 
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Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 17 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

La mostra Una mirada de Maria Espeus (Boras, Suècia, 1949), comissariada 
per Glòria Bosch, esdevé un reconeixement a una de les artistes del fons 
de la col·lecció Fundació Vila Casas amb una llarga i reconeguda trajectòria. 
Fotògrafa als Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, ha retratat a nombroses 
personalitats del món de la cultura i la política, i ha combinat les tasques de 
fotoperiodista amb la seva faceta de fotògrafa creativa.

L'exposició que presentem al Museu Palau Solterra es divideix en tres àm-
bits que recullen algunes de les sèries més destacades de l'artista. A la Sala 
Xemeneia trobem obres dedicades a Cuba partint de la fotografia del fons 
Habana (1977) i obres de la sèrie De Rerum Natura, realitzada a partir de 
petits elements del Museu de Botànica de Barcelona. A La Galeria, l'espai 
dedicat a la dona, s'hi mostren imatges de la sèrie De l'ombra a la llum. 
Finalment, a Pou i Cavallerisses, hi podem veure un conjunt de vint retrats 
de la sèrie Hola! Barcelona (1982) que reuneix personalitats del món de la 
cultura com Carles Santos, Carlos Pazos o Rosa Vergés. 

Del 22 de juny al 17 de novembre
Museu Palau Solterra

maria esPeus
una miraDa

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ
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La nova edició del cicle "Diàlegs amb la col·lecció" recull un exercici de recerca 
d'afinitats entre l'obra fotogràfica de Màrius Brossa (Barcelona, 1950) i l'ar-
tista del fons de la col·lecció Fundació Vila Casas, Margarita Andreu (Cercs, 
1953-Barcelona, 2013).

Mitjançant aquests diàlegs es pretén oferir una nova mirada al nostre fons 
establint nous punts de contacte entre diversos autors. En aquesta ocasió, 
els artistes que presentem van compartir estudi i afinitats l'any 1982 al carrer 
dels Banys Nous i, si analitzem retrospectivament l'obra de cadascun d'ells, 
podem veure com la mirada fotogràfica de Brossa va influir en el llenguatge 
pictòric d'Andreu i viceversa. Sense ser-ne conscients del tot, ambdós artistes 
van compartir molt més que estudi durant aquell temps i van iniciar una recer-
ca creativa compartida que us convidem a descobrir a Mar i Mar.

Del 22 de juny al 17 de novembre
Museu Palau Solterra

mÀrius Brossa i margarita anDreu
mar i mar

Fundació Vila Casas 

Més informació: www.fundaciovilacasas.com 
Preu entrada general: 3 € / Preu entrada reduïda: 1 €
Del 15 de juny al 15 de setembre: Dimarts a diumenge: 17.00 a 21.00 h. Del 16 de setembre al 17 de novembre: 
Dissabte: 11.00 a 14.00 h i de 16.30 a 20.30 h. Diumenge i festius: 11.00 a 14.00 h.

FUNDACIÓ VILA CASAS EXPOSICIÓ
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SANT 
JOAN

REVETLLA DE 

23 de juny de 2019
Torroella de Montgrí
Plaça de la Vila

Espectacle infantil amb Jordi Tonietti
Berenar i coca de Sant Joan per a tots i totes
Arribada de la Flama del Canigó
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REVETLLA 
I SANT JOAN
23 I 24 DE JUNY

L'Estartit
DIUMENGE, 23 DE JUNY
PLATJA DE L'ESTARTIT
21.30   Arribada de la Flama del Canigó
22.30  Castell de focs i encesa de la foguera de SantJoan

DILLUNS 24 DE JUNY
19.00  Pels carrers de l'Estartit
 Cercavila amb la colla gegantera Xiscu i Remei de l'Estartit
 Exhibició de Castells amb la colla castellera de Figueres

Organitza: EMD DE L'ESTARTIT
Col·labora: AREA DE TURISME
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Museu de la Mediterrània

Activitat gratuïta  
Més informació: www.museudelamediterrania.cat i www.isabelbanalx.com

EX
PO

SI
CI

Ó

«Intents» és una exposició que tindrà com element principal la imatge del 
«pont» amb tota la riquesa de significats i metàfores que aquesta figura pot 
tenir: la unió, els vincles, les relacions, les ribes, les dualitats, l'altre, les dife-
rencies, allò conegut, allò desconegut, descoberta, coneixement... El pont 
esdavé un símbol universal de trànsit, de recerca i de connexió a la vegada 
que també esdevé un element present e imprescindible en el paisatge, que 
ens parla de la presencia del rius i rieres que transcorren el territori des de 
la muntanya fins al mar, com és el cas del riu Ter a Torroella de Montgrí, que 
configura les característiques del lloc.

Isabel Banal i Xifré (Castellfollit de la Roca,1963). Llicenciada en Belles Arts 
- Universitat de Barcelona. Des de 1995 és professora a l'Escola Massana 
dins el departament d'Arts Visuals. Ha estat becada a l'Academia de España 
a Roma (2013-14) i ha exposat a nombrosos lloc tan a nivell nacional com 
internacional.

L'exposició es podrà visitar del 28 de juny al 2 de setembre al Museu de 
la Mediterrània.

Divendres 28 de juny, a les 19.00 h - Inauguració
Museu de la Mediterrània

intents, D'isaBel Banal 

CAMINS PROPeRS – CICLe D’ART CONTeMPORANI 
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Agrupació Coral Anselm Viola

Preu: 7€
Durada: 90 min
Més informació: www.espaiter.cat

M
ÚS

IC
A

L'Agrupació Coral Anselm Viola torna novament a l'Espai Ter amb el ja 
tradicional Concert d'Estiu.

De la mà del recuperat cor infantil Niudenotes, del juvenil Móndeveus que 
acaba de gravar un CD,  del cor jove Sonaixí i del d'adults Anselm Viola, 
farem un recorregut per les cançons i les melodies que, de forma fresca 
i alegre, ens serviran per donar el tret de sortida a l'estiu. A través de 
cançons d'aquí i d'arreu, de melodies noves i d'altres ja conegudes ens 
adonarem que la música ens acompanya sempre per fer-nos més humans 
i més feliços.

Direcció cors móndeveus, sonaixí i anselm Viola, M. José Toledano 
Direcció cor niudenotes, Clara Gusó i Ona Vilà 

Dissabte 29 de juny, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

concert D'estiu
agruPació coral anselm Viola

CONCeRT D'eSTIU 
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Enguany se celebren 50 anys del naixement del trio de Canet de Mar, que van
ser tot un referent de la cançó popular catalana dels anys setanta. Toni Cruz, 
Josep Maria Mainat i Miquel Àngel Pascual, coneguts com La Trinca, van de-
butar en directe el 1969 a l’estudi Toreski de Ràdio Barcelona per al programa 
Radioscope de Salvador Escamilla. 

Amb una dilatada producció discogràfica –40 discos–, han deixat en el record 
grans referències com Opus 10 (Edigsa,1976), Nou de Trinca (Ariola, 1981) i, 
sobretot, Festa Major (Edigsa, 1970), esdevingut un clàssic indispensable. 

La Trinca es va avançar al seu temps. L’alenada d’aire fresc del seu cançoner 
va asserenar els temps foscos de la Dictadura i de la Transició. El 2019 han 
estat guardonats amb el Premi Enderrock d’Honor i la Creu de Sant Jordi de 
la Generalitat de Catalunya. 

L’espectacle Festa Major XXI que es presentarà a Torroella és una coproduc-
ció de l’Espai Ter, Seed Music i Grup Enderrock i proposa una revisitació del 
disc més popular de La Trinca a través dels arranjaments del músic i productor 
Joan Díaz (Barcelona, 1967) i la participació de músics de l’escena pop. L’es-
pectacle té la seva versió discogràfica en el disc Festa Major XXI (Seed Music, 
2019), que es distribuïrà amb la revista Enderrock del mes de juliol del 2019.

Diumenge 30 de juny, a les 19.30 h
Auditori Teatre Espai Ter

la trinca - 50 anys
la Festa Major Del segle xxi

Auditori Teatre Espai Ter 

Preu: 15 €
Més informació: www.espaiter.cat

CONCeRT eXTRAORDINARI · eSTReNA AbSOLUTA M
ÚSICA
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AUDICIONS 
DE SARDANES

TORROELLA - A LA PLAÇA DE LA VILA

JULIOL 
Dimarts 2 de juliol, a les 19.30 h
Sardanes amb la Cobla Vila La Jonquera

Dimarts 9 de juliol, a les 19.30 h
Sardanes amb la Cobla La Principal de Banyoles

Dimarts 30 de juliol, a les 19.30 h
Sardanes amb la Cobla La Bisbal Jove

AGOST 
Dimarts 6 d'agost, a les 19.30 h
Sardanes amb la Cobla La Principal de Cassà

SETEMBRE 
Dimecres 11 de setembre, a les 18 h
Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí

Diumenge 15 de setembre, tot el dia
55è Aplec de la sardana i 34è concurs sardanista

Dissabte 28 de setembre, a les 17.30 h
Sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí
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Aprofitant que s’acaba la programació del primer semestre de l’Espai 
Ter us convidem  a un esdeveniment molt especial: Festa d’estiu de 
l’Espai Ter.
 
Una festa que comptarà com a cap de cartell amb la Black Music Big 
Band la primera big band escola de les comarques gironines especialit-
zada en música negre, on el funky i el soul són els principals estils.  

La Festa però també vol ser un altaveu per mostrar la música que es fa 
a casa nostra. En aquesta edició es comptarà amb dos grups convidats: 
Parrak, i Lady Pitaf. 

Serà una festa molt especial. No us ho perdeu !   

Durada: 150 min

Divendres 5 de juliol, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

Festa D'estiu 
amB la BlacK music Big BanD + gruPs locals

Auditori Teatre Espai Ter 

Preu: 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

FeSTA D'eSTIU AMb LA bLACk MUSIC bIG bAND M
ÚSICA
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CALENDARI EXPOSICIONS

HORARI:
de dimarts a dissabte, matins de 10.00 a 14.00 h
de dijous a dissabte, tardes de 18.00 a 21.00 h

C/ del Port, 25 - 17258 l’Estartit - Telèfon 972 75 25 33 - www.emdlestartit.cat

EMD 
DE l’ESTARTIT

Del 6 de juliol al 25 d’agost
exPo Beatles WeeKenD
Fotografies de la col·lecció de Jordi tardà
Col·lecció de Pictures
 
 
Del 26 al 31 d’agost
escriPtura ÀraB
Associació El Castell
 

Del 14 al 30 de setembre
Pirates i corsaris a les illes meDes
el món dels pirates 

47montgrÍ cultura ·
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El maig de 2018 al Massís de les Gavarres es va tornar a encendre un forn de 
calç. El Forn Gran d'en Turró de Fonteta, un antic forn de calç que el 2011 s'ha-
via declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), va tornar a fumejar. Gràcies 
al ceramista Josep Matés, i juntament amb un equip de voluntaris, es va recu-
perar per uns dies una de les activitats socials i econòmiques més importants 
del fins a mitjans del segle XX. El projecte pretenia apropar la memòria i el 
testimoni d'un ofici que va marcar una època, especialment a Fonteta i a Sant 
Climent de Peralta, un dels centres calciners més importants de Catalunya.

Projectarem el documental d'Antoni Martí, "Picant pedra" (33 minuts)  i tot 
seguit es podrà veure el  seu making of "Per què hem tornat a fer calç?" 
(23 minuts).

mostra cinema etnogrÀFic

Dimecres 10 de juliol, a les 22.00 h
Museu de la Mediterrània 

Picant PeDra 
D’antoni martÍ 
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Activitat gratuïta 
Més informació: www.museudelamediterrania.cat 

Torroella de Montgrí ha estat un municipi que històricament ha tingut un lli-
gam molt especial amb les hortes. Envoltat d'un territori ric i fèrtil foren mol-
tes les terres d'hortes que es cultivaven. Horts, hortes, regos... formen part 
del nostre paisatge però també de la història del municipi i de la seva gent. 
El documental "Torroella, terra d'hortes" de Jordi Bellapart fa un repàs des de 
les grans hortes fins als petits regos del Tamariuà i recull la memòria oral que 
encara es ben viva del cultiu que s'hi realitzava.

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA CINEM
A

Dimarts 16 de juliol, a les 22.00 h
Museu de la Mediterrània 

torroella, terra D’hortes 
De JorDi BellaPart 
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Pere alberch Vila: El bon jorn / Joan Brudieu: Ma volentat ab la rahó s’envolpa / lluís de milà: 
Pavana i Gallarda / mateu Fletxa, el Vell: La viuda / Gloria... pues nació / La justa / mateu Fletxa, 
el Jove: O qual corona d’odorati fiori

Un repàs de la música del Renaixement català amb una selecció d'obres 
dels principals compositors del segle XVI a Catalunya en un moment en 
el qual la música vivia un moment d'esplendor. Des de la música instru-
mental per a la dansa de Lluís de Milà fins a la cort valenciana de Ferran 
d'Aragó, fins als madrigals italians de Mateu Fletxa, el Jove, emmirallats 
en la tradició madrigalesca italiana, passant pels corresponents en llengua 
catalana on Joan Brudieu s'inspiraria en Ausiàs March i amb el gènere ibè-
ric de l'ensalada que Mateu Fletxa, el Vell va portar a la màxima expressió 
puntejant. 

Divendres 12 de juliol, a les  22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter                                            

cor De camBra Del Palau De la música 
catalana
la caraVaggia

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 25 € / 22 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
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A
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hora Del conte

Biblioteca municipal Pere Blasi
c/Porta Nova, 45 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972759919 - biblioteca@torroella-estartit.cat
Blog: bibliotecapereblasi.blogspot.com.es
www.bibgirona.cat/biblioteca/torroella-de-montgri
www.facebook.com/biblioteca.blasi
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BIBLIOTECA PERE BLASI DE TORROELLA

Activitats gratuïtes

Un vaixell s'enfonsa mentre busca un monstre 
marí. Un submarí salva els mariners però se'ls 
emporta a fer un viatge pel fons del mar. La 
narració de les històries va acompanyada d'un 
teatrí de titelles on s'hi veu tot el fons del mar 
amb els monstres submarins i els personatges 
dels contes.

És una sessió de contes dedicats als éssers 
màgics. A tots aquells personatges que viuen 
amagats dels nostres ulls i que només veiem 
els dies que la lluna aparta la foscor de la nit, 
i ens els presenta. Aquest contes ens parlaran 
d'històries de bruixes i bruixots que, com no-
saltres, no són ni dolents ni bons.

20.000 llegües D'un Viatge suBmarÍ 
amB l'alBert estengre

contes De Bruixes i Bruixots amB 
l'alBert comPanyia gra De sorra

LECTURADimecres 17 de juliol, a les 19.00 h

Divendres 9 d'agost, a les 19.00 h

Es tracta d'una sessió de contes dedicada als 
amants de les aventures, però de les aventures 
que passen als mars, als rius o als llacs. Sabeu 
la història del pirata que no podia dormir o dels 
lleons i alguns altres animals que volien fer un 
viatge en barca i no sabien nedar? Quan arriba 
el bon temps, busquem corrents algun lloc on 
hi hagi aigua per refrescar-nos. Però no patiu, 
allà també s'amaguen els protagonistes 
d'alguns contes a punt d'explicar-nos al-
gunes de les seves aventures.

aVenturers i Pirates D'aigua Dolça 
i salaDa amB l'alBert comPanyia gra 
De sorra

Dijous 19 de setembre, a les 18.00 h
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Venècia, Porta D'orient
giovanni Picchi: Canzona ottava a tre da Salmi Concertati, Op. 1 / Toccata - giulio mussi: 
L'Amaltea, Canzona a due violini in eco da Il Primo libro delle canzoni a due, Op. 5  - Dario caste-
llo: Sonata Terza, a due soprani da Sonate concertate in stil moderno, libro primo / Sonata Undeci-
ma, a due soprani e trombone ovvero violeta  da Sonate concertate in stil moderno, libro secondo 
- Biagio marini: sonata a basso e violino da Per ogni sorte di strumento musicale, Op 22 / Balletto 
Settimo Alemanno a tre da Sonate, sinfonie... Op. 8 - giovanni Battista Fontana: Sonata Settima 
- giovanni legrenzi: Sonata terza a due violini  da La Cetra, Op. 10

La Vaghezza és un jove conjunt de música antiga multipremiat i especi-
alitzat en la interpretació de música dels segles XVII i XVIII. Ha guanyat 
nombrosos premis i actualment està en el seu tercer any com a grup EE-
Emerging, projecte paneuropeu creat el 2014 amb el suport del programa 
Europa Creativa de la Unió Europea, del qual forma part del Festival de 
Torroella i que té per finalitat recolzar els joves grups de música antiga i 
ajudar-los en els seus inicis professionals. En el seu període de residència 
a Torroella de Montgrí oferirà un concert amb obres del primer barroc de 
compositors italians pertanyents a la innovadora Escola Veneciana.

Dijous 1 d'agost, a les 20.00 h 
Fundació Mascort                                         

la Vaghezza
Venècia, Porta D'orient
resiDència i concert eeemerging  

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 15 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
ÚSICA
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"Consciència de classe" és el segon treball a duet sorgit de la col·laboració entre la 
Névoa i el guitarrista Vicenç Solsona, on escoltarem cançons de gèneres diversos 
triades per parlar, essencialment, de fraternitat, una forma de detectar allò que 
ens uneix als humans i fer-ho créixer. Veure i reconèixer l'altre per teixir alguna 
cosa que ens reconnecti.

Névoa, veu / Vicenç Solsona, guitarra

Dijous 1 d'agost, a les 20.00 h - Museu de la Mediterrània 

"consciència De classe", a cÀrrec De nÉVoa 

Dos artistes fonamentals de la nostra cultura popular s'uneixen per oferir-nos un recull 
de "Cançons aspres i de mala petja", com la Garrotxa, la terra d'on n'han sortit moltes 
d'elles. Tonades d'amor, de gresca, algunes de fotetes i d'altres d'esfereïdores... a 
totes elles la nostra societat hi queda ben retratada, per bé i per mal.

Jaume Arnella, veu i guitarra / Ferran Martínez, acordió

Dijous 8 d'agost, a les 20.00 h - Museu de la Mediterrània 

“cançons asPres i De mala PetJa” 
a cÀrrec De Jaume arnella 

Tres dones músics i compositores originàries de Catalunya, les Illes Balears i el País 
Valencià que es mostren tal com són: valentes i feministes, despertes i conscients 
alhora que sensibles i vulnerables, carismàtiques i virtuoses. "A trenc d'alba" és el seu 
primer treball discogràfic: un aplec de composicions pròpies que giren l'ullada cap als 
cants de la terra. Una proposta d'arrel, lluminosa i trencadora que respira amb alens 
femenins.

Selma Bruna, veu i guitarra / Clara Fiol, veu i guitarra / Sandra Monfort, veu i guitarra

Dimecres 14 d'agost, a les 20.00 h - Museu de la Mediterrània 

"a trenc D’alBa" a cÀrrec De marala trio 

caPVesPres musicals
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Activitats gratuïtes  
Més informació: www.museudelamediterrania.cat  

MUSEU DE LA MEDITERRÀNIA
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«Converses amb l'artista» és un espai de diàleg entre els visitants del 
museu i l'artista que exposa a l'Espai Montgrí. En aquest cas Isabel Banal 
ens permetrà conèixer de prop el seu treball expositiu «INTENTS» que es 
pot visitar al Museu de la Mediterrània del 28 de juny al 2 de setembre.

Isabel Banal i Xifré (Castellfollit de la Roca,1963). Llicenciada en Belles 
Arts per la Universitat de Barcelona. Des de 1995 és professora a l'Escola 
Massana dins el departament d'Arts Visuals. Ha estat becada a l'Acadè-
mia d'España a Roma (2013-14) i ha exposat a nombrosos lloc tan a nivell 
nacional com internacional.

Els seus orígens han impregnat el seu treball: la relació amb la natura, 
l'àmbit rural, la tradició de la pintura paisatgista de l'Escola d'Olot. I l'han 
portat a reflexionar sobre la tensió i la convivència entre el món natural i el 
món urbà, entre els conceptes de natura i artifici. Així com a fer una mirada 
sobre el propi acte creatiu lligat a la vida quotidiana, i la possibilitat-impos-
sibilitat de dir.

Divendres 2 d'agost, a les 19.30 h
Museu de la Mediterrània

conVerses amB l’artista 
isaBel Banal 

Museu de la Mediterrània 

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat
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hèsperion xxi. tembembe ensamble continuo 
Mohamed Diaby, cant | Ballaké Sissoko, kora | Mamani Keita, Tanti Kouyaté i Fanta Sayon Sissoko, 
coristes | Maria Juliana Linhares, soprano | Zé Luis Nascimento, percussió | Neema Bickersteth, 
cant | Babou Cham, recitador | Jordi Savall, viola de gamba soprano i direcció

La Capella Reial de Catalunya · Hespèrion XXI · Tembembe Ensamble 
Continuo.

El Festival de Torroella de Montgrí obre la seva 39a edició amb Les rutes de 
l'esclavatge, una memòria musical de més de quatre segles d'esclavisme 
que Jordi Savall repassa acompanyat per 27 músics i un recitador pro-
vinents de tres continents (Europa, Àfrica i Amèrica), amb els quals evoca 
la vergonyant història de deportació i esclavatge a què van ser sotmesos 
més de 25 milions d'africans entre els segles XV i XIX.

Divendres 2 d'agost, a les 22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

JorDi saVall
memòries De l'esclaVatge

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 42 € / 55 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
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María Muñoz, creació i interpretació | Dan Tepfer, piano

Bach és un solo de dansa en el qual la coreògrafa i ballarina María Muñoz 
s'aproxima al Clavecí ben temperat de Bach, que combina la dansa d'al-
guns preludis interpretats en directe amb la memòria d'algunes fugues 
ballades en silenci. D'ençà de la seva estrena el 2004, aquest solo s'ha 
interpretat més d'un centenar de vegades arreu del món.   

Dissabte 3 d'agost, a les 22.00 h 
Auditori Teatre Espai Ter

mal Pelo
"Bach"

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 28 € / 32 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
ÚSICA
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J. s. Bach: Cantata BWV 110 Unser Mund sei voll Lachens / Cantata BWV 127 Herr Jesu Christ', 
wahr' Mensch und Gott / Cantata BWV 201 Geschwinde, ihr wirbelnden Winde

En el seu debut al Festival de Torroella de Montgrí, el prestigiós organista, 
clavecinista i director d'orquestra neerlandès Ton Koopman, al capdavant 
de la seva orquestra barroca, ens proposa una vetllada de Bach amb tres 
cantates, dues religioses de 1725 i una profana de 1729 que adapta uns 
versos de la Metamorfosi d'Ovidi, que tracten de la disputa musical entre 
Febus i Pan i que el compositor defineix com a dramma per musica pel 
tractament gairebé operístic que fa de la història, que Bach utilitza per 
burlar-se de les tendències musicals que estaven de moda a l'època.

diumenge 4 d'agost, a les 22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

amsterDam Baroque orchestra & choir
ton KooPman, Director

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 55 € / 42 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
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n. Paganini: Sonates per a violí i guitarra de la col·lecció Centone di Sonate núms. 2 en Re major, 
6 en La major, 7 en Fa major, 12 en Re major i 14 en Sol major / Sonata concertant per a guitarra i 
violí en La major, Op. 61 / Sonata Op. 3, núm. 4 en La menor.

Conegut com la quinta essència del virtuós del violí, Nicolo Paganini va 
ser també un estimable guitarrista. En bona part de les seves obres de 
cambra, poc conegudes, hi trobem present la guitarra en forma de sonata, 
algunes de les quals amb acompanyament de violí. En aquesta primera de 
les vetllades Singulars que proposa el Festival de Torroella escoltarem una 
selecció de les encantadores sonates per a violí i guitarra amb dos virtuo-
sos, el violinista Fabio Biondi i el guitarrista Giangiacomo Pinardi.

dimarts 6 d'agost, a les 20.00 h
Fundació Vila Casas - Palau Solterra

FaBio BionDi i giangiacomo PinarDi
n.Paganini

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí - CONCeRTS SINGULARS                        

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 25 € 
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
ÚSICA
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El volum recull les cartes entre el músic Eduard Toldrà i el seu biògraf, Manuel 
Capdevila Rovira, que s'enviaven als estius, quan el compositor estiuejava a 
Cantallops. La correspondència recollida abraça un període de quaranta anys i 
evidencia una veritable relació d'amistat.

Dimecres 7 d'agost, a les 19.00 h - La Sala

els estius a cantalloPs. corresPonDència eDuarD 
tolDrÀ i manuel caPDeVila (1921-1961)

PReSeNTACIÓ LLIbRe

A través d'una pel·lícula concert, Lebenslicht segueix tres generacions d'homes, 
un avi, el seu fill i el seu net. L'avi reflexiona sobre el final de la seva vida, el pare 
lluita per la seva relació, el nen pateix i somia. No hi ha respostes. Només la músi-
ca de Bach pot alleujar el dolor. Philippe Herreweghe i els seus músics interpreten 
una selecció de cors, àries i simfonies instrumentals d'algunes de les cantates, 
passions i misses més belles del cantor de Leipzig.

Dissabte 10 d'agost, a les 20.00 h - Cinema Montgrí   

leBenslicht

PeL·LíCULA CONCeRT

FestiVal torroella De montgrÍ

El documental recrea la història apassionant i tempestuosa del compositor Enric 
Granados a la Barcelona de finals del segle XIX i començaments del XX, els seus 
viatges a Madrid, París i Nova York, la lluita per la vida i els primers triomfs... El 
relat es barreja amb noves versions de les seves obres mestres a càrrec d'intèr-
prets del nivell de Rosa Torres-Pardo, Evgeny Kissin, Cañizares, Arcángel, Rocío 
Márquez, Carlos Álvarez o Nancy Fabiola Herrera, entre d'altres.

Dimecres 21 d'agost, a les 20.00 h - Cinema Montgrí 

el amor y la muerte. historia De enrique granaDos

DOCUMeNTAL
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Preu: 6 € 
Més informació: 
www.festivaldetorroella.cat 

Preu: 6 € 
Més informació: 
www.festivaldetorroella.cat 

JOVENTUTS MUSICALS DE TORROELLA DE MONTGRÍ

Més informació: www.festivaldetorroella.cat 



74 · MONTGRÍ CULTURA

M
ÚS

IC
A

Bartomeu cárceres: «Sus sus sus», fragment de LaTrulla del Cançoner de Gandia / anònims: Riu 
riu chiu, Dadme albricias hijos d'Eva, Verbum caro factum est, Si la noche haze escura, Falalán, fala-
lalera i Teresica hermana del Cançoner d'Uppsala | anònim: Corten espadas afiladas del Cançoner 
Musical de Medinaceli / mateu Fletxa, el Vell:  El Jubilate (fragments), La Justa (fragments), El 
Fuego (fragments) i La Bomba (fragments) de Les Ensaladas de Fletxa | anònims: Dindirindín, Pase 
el agoa i La Tricotea del Cançoner de Palau | Francisco guerrero: Prado verde y florido i Huyd, 
huyd de Canciones y villanescas espirituales  

Crema el desig, la passió, el pecat. Hi ha foc al cor dels amats com flames 
a l'infern. La verge és temptada per un jove bell, també porta, però, la 
redempció divina al món. Aquest programa que presenta el jove conjunt 
vocal Cantoria vol mostrar com el desig carnal i la devoció divina es fonen 
en aquest repertori on música i text piquen l'ullet a la cultura popular alho-
ra que al refinament cortesà i la tradició religiosa en un teatre de verges, 
cornuts, sants i dimonis.

Dijous 8 d'agost, a les 20.00 h
Església de Sant Genís                                   

cantoria
males llengües

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 15 € 
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098
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antoni soler: Vespres comuns / Magnificat en segon to / Benedicamus Domino / D. scarlatti: 
Salve Regina per a soprano i contralt / Stabat Mater

Antoni Soler, nascut a Olot, és el més internacional dels compositors espa-
nyols del segle XVIII. És conegut especialment per les seves cèlebres sona-
tes per a clavicèmbal i per la música de cambra, però també és autor d'una 
extensa producció vocal escrita al llarg de les tres dècades que va passar al 
monestir de l'Escorial. En aquest concert a la memòria d'Ernest Lluch, La 
Grande Chapelle presenta una primera part dedicada a Soler, amb algunes 
obres recuperades, i una segona en la qual s'escoltarà Domenico Scarlatti, 
que va ser músic de la cort espanyola i mestre de Soler, la breu Salve regina 
per a soprano i contralt i el seu magnífic i profund Stabat Mater.

Divendres 9 d'agost, a les 22.00 h
Església de Sant Genís                                   

la granDe chaPelle
concert en memòria D'ernest lluch

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 48 € / 36 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098
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l. Boccherini: Quintet per a dos violins, viola, violoncel i contrabaix en Re major Op.39 núm. 3, G. 
339 / F. Schubert: Octet en Fa major, Op.166, D. 803

El quintet és la formació més característica de Boccherini, compositor ita-
lià establert a Espanya com a músic de cort al servei de l'infant Don Lluís 
i després de Carles II. En va escriure un grapat, però la combinació de 
cordes amb contrabaix fa singular el quintet que escoltarem a la Camerata 
Royal Concertgebouw Orchestra, que a la segona part del concert inter-
pretarà l'octet de Schubert, obra de misteriosa bellesa i peça fonamental 
del catàleg de música de cambra.

Diumenge 11 d'agost, a les 22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

camerata royal concertgeBouW 
orchestra

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 32 € / 28 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098
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Els germans asturians Zapico, Aarón, Daniel i Pablo volien fer música de cam-
bra junts i sense un repertori específic pels instruments que toquen -clavicèm-
bal, tiorba i guitarra-, van decidir transcriure ells mateixos una sèrie de danses 
espanyoles i italianes dels segles XVII i XVIII i enregistrar el 2010 Concerto 
Zapico. La singular idea va agradar, van fer gires arreu del món i van ampliar el 
repertori amb més transcripcions. Vuit anys més tard, van tornar als estudis 
de gravació per enregistrar Concerto Zapico Vol. 2 amb més transcripcions de 
danses espanyoles i italianes que ara ens porten a Torroella de Montgrí.

Dimarts 13 d'agost, a les 22.00 h
Palau lo Mirador 

Forma antiqVua

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 25 € 
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí - CONCeRT SINGULAR 

sebastián aguilera de heredia: Ensalada  / Gaspar Sanz: Passeos por 4º tono / Marionas / 
Jacaras / Españoletas / anònim: Tirana del coche de la Princesa / Faborita / Alemanda de Coreli / 
Bayle del Gran Duque / Diferencias sobre las Folías / Santiago de Murcia: Grabe / Folías Gallegas / 
Cumbees / giovanni girolamo Kapsperger: Passacaglia / Villan di Spagna / giovanni Battista 
Vitali: Toccata e Bergamasca / tradicional asturiana: Fandango de Leitariegos / Bellerofonte 
castaldi: Cecchina e Florida correnti / angelo michele Bartolotti: Prelude [5to. tuono] 
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W. a. mozart: Fantasia núm. 3 en Re menor, K. 397 / Adagio per a piano en Si menor, K.540 / l. van 
Beethoven: Sonata per a piano núm. 30 en Mi major Op. 109 / F. mompou: Cançó i dansa núm. 
6 / Variacions sobre un tema de Chopin / m. De Falla: «Aragonesa» de Cuatro piezas españolas / 
Fantasía bética

Per la seva cita estiuenca amb el públic del festival de Torroella de Montgrí, 
aquest any Joaquín Achúcarro ens oferirà en la primera part un programa 
de clàssics centreeuropeus amb obres de Mozart i una de les últimes 
sonates de Beethoven, l'Opus 109, que amb la gran llibertat que fa de l'ús 
dels moviments, s'allunya definitivament de l'esquema tradicional, i en 
la segona part, obres del segle XX amb partitures de Frederic Mompou i 
Manuel de Falla.

Dimecres 14 d'agost, a les 22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

JoaquÍn achúcarro

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 32 € / 28 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098
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Nou espectacle de la companyia La Maquiné inspirat en l'univers del circ de 
Pablo Picasso i la seva etapa rosa que narra la història de Pablo, un jove sol 
i sense casa que viu al carrer passant gana i fred. Un dia, un circ arriba a la 
ciutat i, fascinat, Pablo entra a treballar-hi com a ajudant amb l'esperança de 
fer realitat el seu somni de formar part de la família dels saltimbanquis. Però 
per aconseguir-ho haurà d'aprendre a respectar i cuidar els animals del circ.

música d'erik satie i Francis Poulenc 

Dijous 15 d'agost, a les 19.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

acròBata i arlequÍ
la maquinÉ

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Recomanat a partir de 4 anys. 
Preu: 15 € 
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098
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Amb tan sols cinc anys, el Cosmos Quartet ha aconseguit un ampli re-
coneixement guanyant el primer premi del Concurs Irene Steels-Wilsing 
Foundation a Heidelberg 2018 i aconseguint el 13è Premi BBVA de Música 
de Cambra Montserrat Alavedra. En la seva presentació al Festival de Tor-
roella, presenta un ambiciós programa de cambra amb el quartet inacabat 
de Schubert, Quartettsatz, un exemple de la col·lecció més important de 
quartets del segle XX, el número 3 de Bartók, i un dels sublims últims 
quartets de Beethoven, l'Opus 32.

Divendres 16 d'agost, a les 22.00 h 
Auditori Teatre Espai Ter

cosmos quartet

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 25 € / 22 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí 
M

ÚS
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F. schubert: Quartet per a cordes núm. 12 en Do menor «Quartettsatz» / B. Bartók: Quartet per 
a cordes núm. 3, Sz 85 / l. van Beethoven: Quartet per a cordes núm. 15 en La menor, Op. 132
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J. haydn: Simfonia núm. 47 en Sol major «Palindrome», Hob. I:47 / Concert per a violí, clavicèmbal 
i cordes en Fa major, Hob. VIII-6 / Concert per a violí en Sol major, Hob. VIIa-4 / Simfonia núm. 64 en 
La major «Tempora mutantur», Hob. I:64

Després del divertit joc de fet i amagar a la recerca d'obres atribuïdes 
encertadament o erròniament a Bach que l'estiu passat va proposar la 
violinista francesa Amandine Beyer i el seu grup Gli Incogniti, torna de 
nou al Festival de Torroella de Montgrí ara amb el seu conjunt ampliat fins 
a orquestra de cambra per oferir un monogràfic dedicat a Joseph Haydn 
amb dues de les seves simfonies i dos concerts, un d'ells doble per a violí 
i clavicèmbal.

Diumenge 18 d'agost, a les 22.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

gli incogniti
temPra mutatur

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí                         

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 36 € /48 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

M
ÚSICA
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Quan el primer acordió es va patentar, totes les obres d'aquest programa 
menys una feia segles que havien estat escrites. El contratenor Carlos Mena 
i l'acordionista Iñaki Alberdi, empesos per l'esperit aventurer, s'atreveixen a 
proposar interpretacions singulars de Johann Sebastian Bach, Josquin Des-
prez i Tomás Luis de Victoria amb acompanyament d'acordió i conviden com-
positors actuals a rellegir obres del passat per crear-ne de noves.

dimarts 20 d'agost, a les 20.00 h
Fundació Vila Casas - Palau Solterra          

carlos mena amB iñaKi alBerDi
chaconne tomBeau

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 25 €   
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí - CONCeRT SINGULAR
M

ÚS
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Josquin Desprez: Ave Maris Stella / Benedictus / Agnus Dei / Coeurs désolez par toute nation / 
Pleine de dueil / Inviolata, integra et casta es / J. s. Bach:  Contrapunctus I / Contrapunctus X / 
Contrapunctus XII / Chacona / Joan magrané: Si en lo mal temps la serena be canta / tomas luis 
de Victoria: Alma redemtoris Mater / Salve Regina / Domine non sum dignus (acordió) / Domine 
non sum dignus (duo) / Et Jesum / Duo Serafin / Magi viderunt stellam
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Poc més de cent anys separen els dos concerts per a piano de Beethoven i 
Rakhmàninov amb els  quals es clausura el 39è Festival de Torroella de Mont-
grí. Tots dos van ser escrits per dos compositors pianistes que van enlluernar 
el públic de la seva època amb el seu virtuosisme, i tots dos concerts van ser 
estrenats pels mateixos compositors al piano. Només un virtuós s'enfronta 
als dos concerts en una mateixa vetllada, a Torroella ho farà el sicilià Giuseppe 
Andaloro, brillant pianista de la nova generació italiana d'instrumentistes, 
acompanyat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.

Producció del Festival de Torroella de Montgrí. Amb el patrocini de la Fun-
dació Banc Sabadell.

Dijous 22 d'agost a les 22:00h
Auditori Teatre Espai Ter

orquestra simFònica Del Vallès
giusePPe anaDoloro, Piano.

Joventuts musicals de Torroella de Montgrí

Preu: 48 € / 36 €
Més informació: www.festivaldetorroella.cat - Tel. 972 761 098

FeSTIVAL TORROeLLA De MONTGRí

l. van Beethoven: Concert per a piano i orquestra núm. 2 en Si bemoll major, Op. 19 / S. rakhmà-
ninov: Concert per a piano i orquestra núm. 2 en Do menor, Op. 18

M
ÚSICA

M
ÚSICA
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Del 23 al 27 d’agost
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Aquesta Festa Major de Sant Genís torna el concurs més torroellenc, més 
divertit i més fresc de tot l'estiu,... torna el Torroella Quiz.

Feu grups d'entre quatre i sis amics i animeu-vos a participar en aquest 
trivial popular de cultura torroellenca per buscar aquells que saben més 
de casa nostra.

Una proposta esbojarrada per començar la festa major! 

Divendres 23 d'agost a les 20.30 h
Museu de la Mediterrània 

torroella quiz 

Museu de la Mediterrània i Biblioteca Pere Blasi

Activitat gratuïta  
Més informació: www.museudelamediterrania.cat 

FeSTA MAJOR SANT GeNíS FESTA
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El Joan i el Lluís, companys de feina i amics, cada dia dinen al mateix res-
taurant de menús. Els dos estan ben casats, però les seves vides comen-
cen a caure en una perillosa inèrcia. Un dia inicien una conversa sense 
retorn. El que comença com un joc innocent, es converteix en un embolic 
de dimensions inimaginables i acaben perdent-se. Què fas quan t'enamo-
res de la dona del teu millor amic?

Durada: 75 min

Auditori Teatre Espai Ter 

Preus a partir d'11 € fins a 17 € (segons zona)
Més informació: www.espaiter.cat

TEATRE

Direcció: Ramon Madaula
intèrprets: Xavier Bertran i Jordi Coromina

Dimarts 27 d’agost, a les 21.00 h   
Auditori Teatre Espai Ter

PerDuts

FeSTA MAJOR SANT GeNíS
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Dinàmiques fluïdes és un projecte expositiu que neix amb el propòsit de refle-
xionar sobre la relació actual que els habitants del Baix Ter tenen amb l'entorn 
natural. Resulta difícil desvincular la història del territori de les transformacions 
del riu. Com a habitants, hem dominat el Baix Ter o ens hi hem adaptat?

maap. proposa realitzar una acció artística col·lectiva per a la conscienci-
ació i assimilació del territori del Baix Ter. Per tal de poder dur a terme tal 
acció s'ha demanat a diferents artistes la creació de diverses obres que 
han de ser completades per l'espectador. Cadascuna de les peces serà 
l'eina o el joc que permetrà construir una cartografia psico-geogràfica del 
territori del Baix Ter a partir de la intervenció continuada dels visitants que 
ho desitgin, durant tot el període de l'exposició.

maap. neix fa dos anys com un estudi jove dedicat al disseny i la concepció 
d'espais. En aquest cas, amb l'ajuda d'Helena Moreno Mata com a inves-
tigadora del vincle entre art i territori, maap. esdevé comissari d'una expo-
sició on hi participen diversos artistes: Marta Aguilar (actriu i dramaturga), 
Jordi Alomar (musicòleg i gestor cultural), Luce (artista visual), Lluís Tudela 
(fotògraf), Antonio Iannola (músic).

L'exposició es podrà visitar del 6 de setembre al 28 d'octubre

Divendres 6 de setembre, a les 19.00 - Inauguració
Museu de la Mediterrània

"DinÀmiques FluÏDes" maap. 

Museu de la Mediterrània 

Activitat gratuïta
Més informació: www.museudelamediterrania.cat

CAMINS PROPeRS – CICLe D’ART CONTeMPORANI 
EX

PO
SI

CI
Ó
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Nova proposta coreogràfica del Grup Montgrí Dansa, divertida i distesa, 
inspirada en l'època en què els pirates assetjaven les costes del Mediter-
rani. A l’Empordà en van arribar molts, com és el cas de les illes Medes. 
Aquestes illes van ser refugi de pirates de tota mena, especialment bar-
barescos. Per al seu clàssic espectacle estiuenc, el Grup Montgrí Dansa 
rememora aquells temps difícils, amb una mica de fantasia. L'espectacle 
compta amb l’acompanyament musical de la cobla Mil·lenària, Fidelíssima 
Vila de Perpinyà.
 
Direcció artística i coreogràfica: Sebastià Vilanou
Direcció musical: Jordi Núñez i Pallarola

Dissabte 14 de setembre, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

Pirates! tamBÉ Ballen?”
gruP montgrÍ Dansa

Auditori Teatre Espai Ter - Grup Montgrí Dansa

Preu: 7 €
Més informació: www.espaiter.cat

PROGRAMACIÓ eSTAbLe
DA

NS
A
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Ens trobarem per comentar la novel·la La fugitiva, de la Blanca Busquets, i 
tindrem la sort de poder fer-ho amb l'autora. La història parla de la Mireia, 
que és una dona de més de noranta anys que viu sola en un pis de Barce-
lona. Cada vegada més esquerpa, la Mireia només s'entén bé amb la seva 
néta, la Sònia. Mentre escolta els sorolls del carrer i espia els llogaters del 
pis del costat, rememora la seva vida.

Dimecres 25 de setembre, a les 19.00 h
Biblioteca Municipal Pere Blasi

llegim? "la FugitiVa" De Blanca Busquets
conduït per l'autora

Biblioteca Municipal Pere Blasi

Activitat gratuïta

CLUb De LeCTURA
LE

CT
UR

A
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Un espectacle inspirat en La Ilíada i L'Odissea, en què els trenta intèrprets 
de Cor de Teatre ens faran viatjar amb les seves veus per alguns dels 
episodis més representatius i emocionants d'aquests dos poemes èpics 
fundacionals de la cultura europea. Viurem en directe la famosa Guerra de 
Troia i les aventures d'Ulisses de retorn a Ítaca.

Aquesta odissea musical és alhora un recorregut a cappella a través de 
grans cors de la història de la música, amb peces de Purcell, Bach, Hän-
del, Mozart, Verdi o Wagner.

La Ilíada i L'Odissea com mai te les han explicat. Un espectacle sense text 
i per a tots els públics, una fusió escènica i musical potent, expressiva i 
molt plàstica des de la mirada de Cor de Teatre.

Durada: 75 min

Auditori Teatre Espai Ter 

A partir de 12 € i fins a 28 € (segons zona) 
Amb ABONAMENT T5 - 10 €
Més informació: www.espaiter.cat

M
ÚSICA

autoria: Cor de Teatre
Direcció: David Costa i Joan Maria Segura i Bernadas

Dissabte 28 de setembre, a les 21.00 h
Auditori Teatre Espai Ter

troia, una VeritaBle oDissea! 
De cor De teatre 

PROGRAMACIÓ eSTAbLe



  

Fins el 3 de juny
És bonic estimar? 4
Capella de Sant Antoni

Fins el 17 de novembre
Pilar Aymerich i Manel Armengol. Dues mirades a una mateixa escena 3
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra

De l’1 al 31 de juny
Flors de marge. Vicenç Rovira 6
Claustre de l’Hospital. Espai expositiu de fotografia

De l’1 de juny al 13 d’octubre
José María Mascort. Llegat Catalina Sastre 9
Fundació Privada Mascort

Del 6 al 16 de juny
Fem d’escultors. Alumnes Escola Guillem de Montgrí 12
Museu de la Mediterrània

Del 7 al 10 de juny
FIMAG, espectacles infantils 4
Capella de Sant Antoni

Del 14 de juny al 8 de juliol
Exposició dels alumnes de l’Aula d’Arts Plàstiques Municipal 4
Capella de Sant Antoni

Del 21 de juny al 15 d’agost
Nusos Mariners 24
Museu de la Mediterrània

Del 22 de juny al 17 de novembre 
Maria Espeus. Una mirada  27
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra

Del 22 de juny al 17 de novembre 
Màrius Brossa i Margarita Andreu. Mar i Mar 29
Fundació Vila Casas. Museu Palau Solterra

Del 28 de juny al 2 de setembre
Intents, d’Isabel Banal 34
Museu de la Mediterrània

DIA I ACTIVITAT  PÀGINA

EXPOSICIONS

96 · montgrÍ cultura



De l’1 al 30 de juliol
Cercles. Àngel Torrent 6
Claustre de l’Hospital. Espai expositiu de fotografia

Del 6 de juliol al 25 d’agost
Fotografies de la col·lecció de Jordi Tardà. Beatles Weekend 45
Sala d’exposicions de l’EMD de l’Estartit

Del 12 de juliol al 5 d’agost
Els colors de la llibertat, de Jack Gou 4
Capella de Sant Antoni

De l’1 al 30 d’agost
Fills d’en “Purets”. Jordi Fuentes 6
Claustre de l’Hospital. Espai expositiu de fotografia

Del 10 d’agost al 2 de setembre
68ª exposició d’Art Local 4
Capella de Sant Antoni

Del 26 al 31 d’agost
Escriptura Àrab 45
Sala d’exposicions de l’EMD de l’Estartit

De l’1 al 28 de setembre
Encanteris. Josep Guiolà 6
Claustre de l’Hospital. Espai expositiu de fotografia

Del 6 al 23 de setembre
Exposició de puntes al coixí 4
Capella de Sant Antoni

Del 6 de setembre al 28 d’octubre
Dinàmiques fluïdes, maap 86
Museu de la Mediterrània

Del 14 al 30 de setembre
El món dels pirates. Pirates i corsaris a les Illes Medes 45
Sala d’exposicions de l’EMD de l’Estartit

Del 27 de setembre al 14 d’octubre
Exposició aniversari 20 anys dels Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí 4
Capella de Sant Antoni
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