
Les Trobades de Música Mediterrània es fixen enguany en 
el Salento, aquest tros de terra que tothom coneix com el 
taló d’Itàlia. Aquest territori enclavat en una situació 
estratègica amb influències que vénen d’Orient i d’Occident 
és una veritable cruïlla de la Mediterrània. Atresora un gran 
patrimoni històric, humà i musical, i ha desenvolupat la 
fascinant tradició de les pizziques i les tarantel·les, vinculada 
a un complex entramat social, mític i ritual.

(Jordi Martí, Revista SONS)
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Informació Trobades de Música Mediterrània

Allotjament

Disposem d'allotjament rural a preu especial (9€/nit) 

per als inscrits a les Trobades.

Certificat

Es lliurarà un certificat d’assistència als inscrits.

Trobareu tota la informació detallada dels tallers 

i del programa al web www.museudelamediterrania.cat

Segueix-nos a                        #trobadessalento

CESARE DELL'ANNA i GIRODIBANDA
Divendres 27  I  19 h  I  Cercavila inaugural pels carrers de Torroella de Montgrí
Divendres 27  I  23:30 h  I  Concert de Cesare dell’Anna i Girodibanda  I  Lloc: La Sala
Dissabte  28  I  18:30 h  I  Cercavila amb Girodibanda pels carrers de Torroella

Grup de músics de carrer liderats pel reconegudíssim trompetista Cesare 
dell'Anna, que ens transportarà al paisatge sonor de les festes del Salento i del 
sud d’Itàlia

VOCI DI FINIS TERRAE 
Dissabte 28  I  22:30 h  I  Concert de Voci di Finis Terrae  I  Lloc: Espai Ter

Tota la força dels cants polifònics del Salento de la mà d'un dels grups femenins 
més destacats d'Itàlia.

TALLERS
Dotze hores de formació teòrica i pràctica, amb aprofundiment en les tècniques 
de cant i polifonia, tamburelli i danses del Salento.

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Mitjans de comunicació:



Informació i inscripcions:
De dilluns a divendres de les 10 a 14 h a la secretaria de les Trobades.

Tel. 972 755 180 o l’e-mail: info@museudelamediterrania.cat

Preu: 35 euros

Pagament: Transferència al número de compte:

2100 - 0038 - 43 - 0200475376 de La Caixa

Feu arribar aquesta butlleta amb el resguard d’ingrés a:
Museu de la Mediterrània

C. d’Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí 

Tel. 972 755 180 - Fax. 972 755 182 

info@museudelamediterrania.cat

Veu i tamburelli
Ball del Salento

I no us perdeu durant tot el cap de setmana la 7ª edició de 

Mediterrània Mar Obert a Torroella de Montgrí i l’Estartit. 

Gastronomia, art, música al carrer, mercat de productes, artesania... 

dedicats a la cultura convidada: el Salento

Veus, balls 
i músiques del Salento
Enguany les Trobades ens submergiran en les maneres 
femenines de veure i de dir les coses; una mirada de gènere 
que, a la Mediterrània, molt sovint queda massa amagada 
per l'exuberant presència sonora masculina. Els cants del 
Salento ens expliquen  el món i, alhora, ens fan ballar amb 
històries d'amors i desamors, de treballs durs i d'il·lusions. 
Ens adverteixen dels maltractaments i ens curen el cos i 
l'ànima amb el ritme obsessiu de les tarantel·les. En unes 
societats on els músics eren els homes, i on el ben cantar 
sovint era considerat masculí, ja tocava que a les Trobades de 
Torroella dediquéssim una edició al cant de les dones. Sabem 
que la força de les seves veus i la potència rítmica dels 
tamburelli no deixarà ningú indiferent!

Jaume Ayats

Director artístic de les Trobades

Tallers 
A partir de  tallers, audicions, conferències, cercaviles i 
d’una manera pràctica i participativa, us proposem 
endinsar-vos en experiències de cant, d’intruments de 
percussió amb tamburelli, i de ball, amb l’expertesa de 
persones enteses del Salento.

Els participants escolliran un d’aquests tallers:

Veu i tamburelli
Treballarem amb peces del repertori popular 
salentí –pizziques, cants de treball, de lluita, 
d’amor-, combinant la polifonia i la percussió amb 
tamburelli. 

Ball
Treballarem la pizzica, les tarantel·les i altres balls 
característics del Salento. 

Formadores: Enza Pagliara, Cinizia Marzo, Anna Cinizia 
Villani i Silvia Gallone, del grup Voci di Finis Terrae.

Trobareu tota la informació detallada dels tallers i del 
programa al web www.museudelamediterrania.cat

PROGRAMA
Divendres 27

      19 h Cercavila inaugural a càrrec de Girodibanda
 Lloc: carrers de Torroella de Montgrí

23:30 h  Concert amb Cesare dell’Anna i Girodibanda
 Lloc: La Sala de Torroella de Montgrí

Dissabte 28

  9:30 h Acollida i inscripcions 

 Lloc: Museu de la Mediterrània

     10 h Inici dels tallers. Tast de tallers 

     11 h Taller de ball

 Taller de veu i tamburelli

13:15 h  Presentació i estrena de l’audiovisual “Veus de la 

 Mediterrània” de Jaume Ayats i Joaquim Rabaseda

16:30 h Taller de ball

 Taller de veu i tamburelli

18:30 h Interacció dels alumnes amb Girodibanda
 Lloc: carrers de Torroella de Montgrí

19:30 h Conferència “Cants, balls i tarantel·les en la   

 vida social del Salento” a càrrec de Gianni Ginesi

 Lloc: Museu de la Mediterrània

22:30 h  Concert Voci di Finis Terrae
 Lloc: Espai Ter, Torroella de Montgrí

24:00 h Sarau amb els participants de les Trobades

 Lloc: La Sala de Torroella de Montgrí

Diumenge 29

10:30 h Taller de ball

 Taller de veu i tamburelli
 Lloc: Museu de la Mediterrània

13:00 h Vermut final amb posada en comú 

 dels aprenentatges
 Lloc: plaça de la vila de Torroella de Montgrí

13:45 h Acte de cloenda i valoració

14:00 h Dinar de comiat


