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Els Amics de les Arts, el gaiter
Carlos Núñez, el Mago Pop  o
Emma Vilarasau dirigida per Ser-
gi Belbel seran alguns dels prota-
gonistes del festival Harmonies
de Torroella de Mongrí, que co-
mença el 10 de setembre i incor-
pora més arts escèniques al teatre
i la música en la segona edició. 

Tot i que el gruix de la progra-
mació es concentra dins l’Espai
Ter, la cita començarà dimecres
que ve amb el concert de la Diada
a càrrec dels Amics de les Arts i
Cesk Freixas als Jardins de John

Lennon. La següent proposta mu-
sical ja serà el concert que oferirà
Brams, acompanyat de banda, el
4 d’octubre. Els concerts es com-
pleten amb les actuacions de la tor-
roellenca Cèlia Pallí i de Carlos Nú-
ñez, el  14 de desembre.

En l’apartat teatral hi ha Els dies
feliços,protagonitzat per Emma Vi-
larasau, el dia 12 d’octubre; Hotot,
de la companyia Cascai Teatre,
serà a l’Espai Ter el 2 de novembre
i el 15 del mateix mes serà el torn
de Cançó d’amor i de guerra. La in-
clusió d’aquest espectacle que
destaca per la seva complexitat tèc-

nica, es deu a les inversions fetes
en la part tecnicoescènica feta se-
guint el Pla Director de l’Auditori
Teatre Espai Ter. «Volem consoli-
dar un model divers que ens per-
meti agrupar bona música, bon
teatre i propostes interessants d’al-
tres arts escèniques gràcies al fet
que anem completant les inver-
sions previstes. Això, ens permet
anar ampliant el ventall de possi-
bilitats quant a capacitat de poder
oferir més varietat i més comple-
xitat tècnica al nostre públic, com
per exemple, l’espectacle Cançó
d’Amor i de Guerra», ha explicat el
director de l’Auditori Teatre Espai
Ter, Antoni Roviras. 

Igualment, l’Espai Ter manté
col·laboracions amb diferents en-
titats. És el cas de Fimag, la Fira de
Màgia al Carrer de Torroella, que
ha organitzat l’espectacle d’Anto-
nio Díaz, el Mago Pop, que durà a
l’Espai Ter les darreres represen-
tacions de la Asombrosa historia de
Mr. Snow al setembre i un espec-
tacle per Nadal a càrrec del Mag
Xule, el 28 de desembre. També se-
gueix la col·laboració amb l’Esco-
la Municipal de Música i Dansa de
Torroella de Montgrí que presen-
ta el Concert de la Bressola de
Nadal, el 21 de desembre, i parti-
cipa en el concert de Cèlia Pallí, el
12 de desembre.

Les entrades ja estan a la venda
i es poden comprar al web de
l’Espai Ter, a l’Oficina de Turisme
de l’Estartit, a l’Espai Ter i a la ta-
quilla, una hora abans de comen-
çar cada espectacle. S’ofereix un
descompte del 15% en tres espec-
tacles (Els dies feliços, Hotot i Can-
çó d’amor i de guerra). També s’o-
fereix un descompte en determi-
nats espectacles si es compren les
entrades abans del 15 de setembre.
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TEATRE, MÚSICA I MÀGIACarlos Núñez,
Els Amics de les
Arts i «Els dies
feliços» seran 
a l’Harmonies
de Torroella

L’Espai Ter acollirà també un concert 
de Brams i els espectacles «Hotot» i 
«Cançó d’amor i de guerra» aquesta tardor



EL MAGO POP
Dissabte 27 de setembre 
ESPAI TER. � 18.00 I 22.00 

Antonio Díaz fa «La asombrosa
historia de Mr. Snow»

La companyia d'Antonio Díaz,
que recentment ha portat La Gran
Ilusión a Torroella de Montgrí en el
marc de Fimag2014, farà la darrera
representació de La asombrosa his-
toria de Mr. Snow a l'Espai Ter.



CARLOS NÚÑEZ
Diumenge 14 de desembre. ESPAI
TER. � 18.00

Barreja musical a «Inter-celtic»
El concert del gaiter més inter-

nacional aproparà el públic a la mú-
sica celta més pura però amb tota
la seva varietat d’accents que la
fan una música internacional. En
aquest projecte, busca lligams amb
Amèrica. 
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«ELS DIES FELIÇOS»
Diumenge 12 d’octubre. ESPAI TER. � 18.00 

Emma Vilarasau es converteix en la Winnie de Samuel Becket
Vilarasau es posa a les ordres de Sergi Belbel en aquesta petita història

d'una dona poderosa, optimista i vital, que viu empresonada, primer fins a
la cintura i després fins al coll, dins una muntanyeta de terra. 
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El Charro Catalán, assegut amb jaqueta blanca, durant la ponència. 
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El Charro Catalán participa a la
Setmana Catalana de Mèxic

El Charro catalán, nom sota el
que es coneix el cantant gironí de
ranxeres i corridosmexicans Josep
Pérez Abuyé, va participar a les
quartes jornades de la Setmana
Cultural Catalana, que es van dur
a terme del 22 al 27 d’agost a les
ciutats mexicanes de Guadalajara
i Zapopan. 

Entre les activitats de la Set-

mana Cultural Catalana, s’han fet
conferències, cinema, exposicions
i concerts. Un dels temes que ha
destacat és la commemoració del
setanta-cinquè aniversari de l’exili
català a Mèxic. 

Josep Perez Abuyé va ser un
dels ponents de les xerrades per
parlar de l’expansió de la figura del
mariachi a Europa i va oferir un re-
cital als assistents.   
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