
ENVELAT GROS de les músiques actuals   20  i  21 d’abril              La Bastida d’OLETA
Entrada del festival pel vilatge de Joncet

PARAULES DE DONES a la Guingueta d’Ix
 Durada : 1h - Sessions : 18h i 21h - Entrada lliure

   Espace d’art contemporain de  Bourg-Madame
Dissabte 7 d’abril 

ENVELAT de les arts narratives i de les notes tradicionals   13  i  14 d’abril        CAMPOME

        Santa Llocaia, Museu Cal MATEU

 Irene,  bella dona de les nostres munta-
nyes s’ha deixat sorprendre pel fotògraf Paul Delgado.
Aquesta obra és un joia d’una bellesa crua, que desvela 
una multitud de sentiments, re�exos d’un artista que sap 
escoltar i �nalment troba l’encert. La humanitat que se 
desprèn d’aquest treball és fruit de la complicitat que 
s’ha anat creant entre la vella Irene i el fotògraf.
Com un eco, les poesies de Marcela Delpastre seran dites 
per Thérèse Canet. La contaire narra les històries 
de la seva amiga amb una veu càlida i rodona. Marcela 
Delpastre nos ha llegat una obra considerable on la 
bellesa dels textos assoleix un caire universal.
Vos proposem un joc de llengües, de mirades femenines, 
bressolades pels cants polifònics tradicionals catalans 
del grup De Calaix.

   DIVENDRES 20 D’ABRIL Obertura de les portes a les 18h30

 
20h30 - LA MAL COIFFÉE - Nova polifonia
La Mal Coi�ée és abans de res una respiració.
La de cinc veus femenines missatgeres d'una llengua que espetega : l'occità. 

GOULAMAS - Fanfara          
Coures, gralles catalanes, percussions, guitarra elèctrica... 7 músics endimoniats ! 

MAZONI - Pop-Rock
La melodia i la intensitat. Vet aquí el que més bé de�neix el projecte musical i el nom 
d'escena de Jaume Pla : Mazoni.
Un dels compositors ineludible de l'escena musical catalana.

FAMILHA ARTÚS - Música radical de Gascunya
(Rock indi, rock in opposition, electroacústic)  
La Familha Artús genera una música radical, arrelada, tribal i ètnica. . . 

   DISSABTE 21 D’ABRIL   Obertura de les portes a les 18h30

20h30 - MAURESCA FRACAS DUB - Sound System
Mauresca fa veremes amb el Hip Hop i el  Reggae, sense moderació. Les màquines van 
distil.lant el groove i les tines vessen els textos més vius i acerats, on l'occità revela la seua 
vena i la seua originalitat. 

GOULAMAS - Fanfara          
Coures, gralles catalanes, percussions, guitarra elèctrica... 7 músics endimoniats! 

PEPET I MARIETA - Rock festiu
L’energia i una joia de viure de Pepet i Marieta ja s’ha demostrat als escenaris sud-catalans.
Amb més de 90 concerts l’any, els grup s’ha convertit en un referent  festiu dels Països 
Catalans.

RAPH DUMAS & THE PRIMAVERAS - Electrocoblametàl.lic
El dj Raph Dumas i la nova generació dels “Primaveras”, han sabut combinar amb 
intel.ligència músiques tradicionals i sons electrònics.

      BEGUDES I MENJARS SOBRE L’ESPAI DEL FESTIVAL

DIVENDRES 13 D’ABRIL
 19h - Domingo CHINCHILLA, Jordi MACH - Contes
 Unes històries emocionants que se responen…
 21h - MOSSUR - Ball tradicional / Músiques del Bearn
 Música per ballar. Tot i el retorn a les arrels, conserven el seu esperit rock i el so propi del grup  
 radical de Gascunya.
 23h - LLAMP TE FRIGUI - Folk
 Cançons catalanes compromeses, fresques i engrescadores.

DISSABTE 14 D’ABRIL
 15h - 1,2,3 Poma / Companyia DARAOMAI - Circ
 El circ és una llenguatge que té com a vocabulari el moviment i l'acrobàcia !
 18h - "Beure a l’edat mitjana en terra catalana"
 Conferència i aperitiu pica-pica a càrrec de Jean-Michel VAYSSE    
  Basant-se en els escrits d’Arnau de Vilanova, Jean-Michel nos proposa de descobrir els   
 beuratges i menjars consumits en terra catalana l’edat mitjana.
 21h - Mirant a Yukali / ALBA SARRAUTE - Cabaret pallassa i jazz
 Mirant a Yukali  nos parla dels indígenes de l’Amazonia...
 Alba, dona pallassa, acròbata i saxofonista, acompanyada de dos músics de jazz, nos ofereix un   
 show femení replè d’energia que estimula l’ànima amb humor.

BEGUDES I MENJARS SOBRE L’ESPAI DEL FESTIVAL

EL BONUS : TALLERS D’ARTS PLÀSTIQUES, DE MAQUILLATGE, JOCS DE FUSTA I INICIACIÓ ALS CASTELLS I A LES
BITLLES CATALANES, DURANT ELS TRES DIES DEL FESTIVAL INFANTIL.
ACCÉS A RESERVACIÓ PELS GRUPS : ANAÏS 06 22 67 27 36

  Del 10 al 12 d’abril      FESTIVAL INFANTIL

Què és això ?

Els  minoritzats  desacomplexats 

CIRC que dóna vertigen

POP-ROCK guillat

TITELLES enfilades

CONTES
nomàdes

GASCÓ radical

Nit de CABARET

TRADICIONAL repensat

ELECTRO metàl.lic

DIMARTS 10 D’ABRIL
         11h   Nuit blanche de blanc mouton   
                  Teatre / Titelles, Companyia Cri de la Miette, a partir de 3 anys.
         14h   Pars-cours      
                  Teatre / Titelles, Companyia Cri de la Miette, a partir de 3 anys.
         15h30   Foire à la BRO’CONTES
              Conte, Thérèse Canet, tots els públics.

DIMECRES 11 D’ABRIL
         11-14-15h  La Barca d’en Miquel       
                  Teatre musical, Companyia Un Noir Une Blanche, a partir de 3 anys.
         15H30  Tislit ù Anzar ou la fiancée de la pluie
                 Conte musical touareg, Hamed Bouzzine, a partir de 7 anys.

DIJOUS 12 D’ABRIL
          11h   Toi
              Teatre / Titelles, Companyia Encima, a partir de 2 anys.
          14h   Tislit ù Anzar ou la fiancée de la pluie
                 Conte musical tuareg, Hamed Bouzzine, a partir de 7 anys.
          15h  1,2,3 Poma
              Circ, Companyia Daraomai, tots els públics.

Primer festival de la cooperativa Terre de Paroles.

Perquè volem viure en un territori festiu...

Perquè visqui i perduri la transmissió de les llengües

i de les cultures minoritzades...
Una programació àmplia, densa i actual.

Enguany la cultura catalana convida la seva veïna occitana

Que corri la veu !
Amics del festival, que hi hagi sort pel camí !

Per Terre de Paroles

7 AU 22 AVRIL7 AL 22 D’ABRIL

BILLETTERIE

 SUR PLACE

Qu'on se le dise !

www.terredeparoles.coop


