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DE MÚSICA A LES 

VINYES 
 

 
22 i 29 de Juliol 2017 

Torre – Ramona (Subirats) 



 

Presentació 

A l’estiu, els dies 22 i 29 de juliol, Subirats acollirà la XV 

edició del Festival de Música a les Vinyes (FMV), un 

festival que, any rere any, ofereix concerts de gran qualitat 
artística amb alguns dels millors músics del panorama 

actual. 

Enguany, la programació del FMV arriba amb dues propostes 

singulars amb formacions de luxe. 

Per una banda, el dissabte 22 de juliol, Antonio Serrano 

virtuós a l’harmònica, i el músic més clàssic del FMV, Ignasi 

Terraza, al piano, amb l’espectacle Summertime. Aquests dos 
músics de reconeixement internacional ens portaran les  

peces més autèntiques i emblemàtiques del jazz fent un duet 
imprescindible en un concert únic especialment pel FMV. 

L’altre concert, el dissabte 29 de juliol, Manel Camp Quartet 
ens portarà un espectacle polièdric: jazz i rapsòdia en honor a 

Ramon Llull amb l’espectacle ART. Amb Manel Camp al 
piano, Matthew Simon a la trompeta, Horacio Fumero al 

contrabaix, Lluís Ribalta a la bateria i l’inconfusible veu de 
Joan Crosas, recitant. Un concert on jazz i cultura es  

fusionen per crear un espectacle inesperat. 
 

 
En dos caps de setmana consecutius, en el poble medieval de 

Torre – Ramona, teniu una cita amb la música. Les nits 
d’estiu a Subirats, no us deixaran indiferents, trobareu 

propostes musicals difícils de veure a casa nostra i gaudireu 
d’un entorn únic, envoltats de vinya. 

Enguany, dos concerts únics que de ben segur ompliran el 
Festival de Música a les vinyes de bona música i 

sentiments. Benvinguts a Torre-ramona, que comenci 
l’espectacle! 



 

Història del Festival 

El Festival de Música a les Vinyes és un esdeveniment 
cultural i artístic amb un llarg recorregut al nostre municipi. 

Per l’escenari de Torre-Ramona han pujat artistes de primer 
nivell; Maria del Mar Bonet, Bert van den Brink, Enrico 

Pieranunzi, Josemi Carmona, entre d’altres. Sempre amb 
l’objectiu en l’horitzó de premiar a l’espectador amb una 

programació de músics de qualitat. 

El primer festival va tenir lloc a Subirats, l’any 2003, i des de 

les hores, s’ha celebrat cada mes de juliol. Són tretze les 
edicions complertes i aquest any es realitzarà una més. Any 

rere any, el FMV porta al Penedès, un cartell de músics de 
gran qualitat i posiciona el municipi dins del circuit de petits 

festivals de Catalunya. 

La Regidoria de Turisme de Subirats organitza el Festival de 

Música a les vinyes amb la col·laboració de l’Ajuntament de 

Subirats, Diputació de Barcelona, Productors de Vi i Cava 

de Subirats, l’Associació de Productors del  Préssec 

d’Ordal, la Confraria del Cava Sant Sadurní d’Anoia i la 

Família Bori de Fortuny. Tots junts, treballem per situar el 
Festival de Música a les vinyes, com un dels millors  

festivals d’estiu de petit format i de referència al Penedès. 

El FMV és un dels festivals d’estiu de petit format de 

referència al Penedès, un esdeveniment que acull a més de 

400 espectadors de diferents parts de Catalunya i alguns de 
l’estranger. Any rere any, es reuneix un públic fidel, atrets  

per la singularitat del festival i la màgia d’un dels indrets més 
bonics i desconeguts del Penedès. 



 

Espai del festival 

El poble medieval de Torre-ramona és, pel seu gran 
patrimoni arquitectònic i històric, el lloc ideal per celebrar un 

espectacle d’aquestes dimensions i característiques a 
Subirats. 

Torre-ramona és un dels nuclis històrics més desconeguts de 
Catalunya, i alhora, un autèntic conjunt monumental amb 

l'església romànica de Sant Joan Sesrovires, el palau gòtic- 
renaixentista que dóna nom al nucli i diferents edificis 

d'origen medieval, així com l'emblemàtica Confraria del Cava 
Sant Sadurní. 

Els concerts es realitzen davant de la façana del Palau Gralla, 

imponent edifici del segle XVI, propietat de la família Bori de 
Fortuny, col·laboradors, des dels inicis amb el festival i grans 

amants de la bona música. 

Activitats complementàries 

Una de les singularitats del festival és el tradicional 
maridatge que s’ofereix davant de la Confraria del Cava Sant 

Sadurní després de l’actuació. Música a les vinyes consisteix 
en degustacions de cava i Préssec d’Ordal acompanyats amb 

coca de forner.  

Els cellers col·laboradors de l’edició d’enguany que 
acompanyen el préssec d’Ordal són: Caves Bertha, Can Bas 

Domini Vinícola, Cellers Carol Vallès, Castellroig, Coma 

Romà, Esteve i Gibert Viticultors, Cava El Mas Ferrer, 

Cava Guilera, Llopart, Eudald Massana Noya, Albet i Noya, 
Fèlix Massana Ràfols, Mas Pujadó, Rosell Mir, Sumarroca i 

Caves Ventura Soler. 

 

 

 

 



 

A més, dins de la programació, durant els dies de concert, es 

poden realitzar activitats culturals i artístiques al voltant del 
poble medieval, com són la visita a la casa estudi de la 

pintora Catherine Bergsrud, nascuda a Noruega i resident a 
Subirats, o la ruta Torre-Ramona, sorprenent i misteriosa 

combinada amb la visita al Castell de Subirats, que enguany 
celebrem els 1.100 anys. 

El festival celebra també la 2a edició del menú Festival de 
Música a les vinyes, on és possible demanar menús i tapes en 

horari especial en restaurants pròxims. El restaurants de 
l’edició d’enguany són l’Hotel-Rrestaurant Sol i Vi i el Mesón 

Suso. 

 

Dates i horaris 

1r concert: 22 de Juliol de 2017 a les 10.30 de la nit 

2n concert: 29 de Juliol del 2017 a les 10.30 de la nit 

Durada i aforament de cada concert 

2 hores i 30 minuts aproximadament. (1 hora i mitja, concert 
+ 1 hora, degustació).  

 

400 úniques places en cada acte, és possible assistir als dos 

concerts amb un tiquet combinat. 



 

 

Preu 

15 € Primer concert 

20 € Segon concert 

25 € Entrada combinada tots dos concerts, preu reduït. 
 

Venda d’entrades 

Pel que fa a les entrades, es poden comprar a Internet, a 

través del web de Turisme de Subirats. També es poden 
adquirir a l’Oficina de Turisme de Subirats i el Mercat del 

Préssec d’Ordal, parada Vinyet, melmelades de raïm, així com 
en altres punts del Penedès: 

Gelida: Ajuntament de Gelida  

Vilafranca del Penedès: Llibreria Odissea 

Sant Sadurní d’Anoia: CIC La Fassina  

El mateix dia dels concerts, serà possible la compra d’entrades amb 

una hora d’antelació a l’inici del concert. 



 

A la xarxa 

Al web de Turisme de Subirats i a les seves xarxes socials 
podràs informar-te de tot allò relacionat amb el festival. 

www.turismesubirats.cat 
 

www.facebook.com/TSubirats 
 

www.twitter.com/TSubirats 
 

Aplicació mòbils 

En l’aplicació App: Subirats Rural Experience, podràs 
consultar la programació del festival. 

Contacte comunicació 

Òscar Guerrero  –  Tècnic de turisme 

fmv@turismesubirats.cat – comunicacio@turismesubirats.cat 

93 899 34 99 - 687 28 31 66 

Mapa 
 

 
Coordenades GPS 41.420929 – 1.820051 



 

Informació pràctica 
 
 

 

Com arribar-hi 
 

Cotxe 
 

Subirats està ubicat en un indret privilegiat del Penedès, tot 

just és a 35 quilometres (40 minuts en cotxe) de Barcelona. 

Sortida 27 Autopista AP7. El poble medieval de Torre – 
Ramona es troba en el municipi de Subirats, per arribar a 

Torre-Ramona cal agafar direcció a la carretera c-243b de 
Sant Sadurní d’Anoia a Gelida. 

Tren 
 

Rodalies R4 – Barcelona – Sant Vicenç de Calders. Parada 
Lavern – Subirats. En la mateixa Estació Vitivinícola de 
Lavern, hi ha l’Oficina de Turisme de Subirats, on us 
ajudaran a organitzar la vostra estada. 

 
Allotjaments 

 

El municipi de Subirats disposa d’un hotel, una pensió i 7 
allotjaments rurals. Consulteu la disponibilitat per les dates 

dels concerts a: www.turismesubirats.cat 



 

El XV Festival de Música a les vinyes ens proposa un tast 

musical, amanit per la màgia del Jazz, el Cava i el Préssec 

d’Ordal, amb dos concerts sorprenents. 

 
 

Programa 
 

22 de juliol 

Ignasi Terraza + Antonio Serrano 
 

 

Títol/Espectacle: Summertime 

Un concert únic i exclusiu pel Festival de Música a les  
Vinyes, una combinació extraordinària en clau de Jazz.  

Ignasi Terraza, el pianista amb més swing del jazz català. 
Seductor i atrevit a la vegada, compartirà escenari amb 

Antonio Serrano, versàtil i virtuós del seu instrument. 
Probablement el millor harmonicista del món, és un dels 

músics de sessió més sol·licitats d’Europa, es mou amb 
autèntica mestria amb estils tan diferents com el jazz, el 

tango, el flamenc, el pop i la clàssica. 

Dos dels músics més internacionals i valorats del moment, 

res millor per gaudir d’una nit d’estiu. 



 

29 de juliol 

Manel Camp Quartet & Joan Crosas // Interpreten  

Ramon Llull 
 

 

 
Títol/Espectacle: ART 

Art és un espectacle ideat per Manel Camp, que en la versió 
concert uneix música i paraula per tal de fer present l'autor 

medieval, figura clau de la cultura catalana, i del pensament 
europeu de l'edat mitjana. Parteix dels nou principis bàsics 

que Llull proposà com a valors eterns: : bondat, grandesa, 

eternitat, poder, saviesa voluntat, virtut, veritat i glòria. 

Escollits per a entrellaçar la trama dels temes musicals que 
interpretarà el quartet de jazz. 

Si la música és la base de l'espectacle, les aportacions de 

Joan Crosas, recitant fragments de l’autobiografia de Llull, 
fan que l’espectacle musical esdevingui alguna cosa més gran 
i emocionant. Tota una festa pels sentits. 


