
 
Commemoració del centenari del 
naixement del músic gironí
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Venda d’entrades
A les taquilles del Servei Metropolità de Teatres i Auditoris SMTA

Horari de taquilla del Teatre Municipal: 
de dimarts a divendres de 13 a 15 h 

Horari de taquilla de l’Auditori Palau de Congressos: 
de dimarts a divendres de 12 a 14 h

En el mateix recinte una hora abans de l’espectacle
No s’admeten targetes com a mitjà de pagament

Canals Ticketmaster
www.ticketmaster.es 
Telèfon  902 150 025
Terminals Ticketmaster – caixers “la Caixa”
(fins  a 24h abans)

CENTENARI XAVIER MONTSALVATGE



Exposició
“Xavier Montsalvatge compositor. 
Centenari 1912-2012”
Es mostra, amb les seves paraules i idees, la seva manera 
d'entendre la música com a observador i creador. Més enllà 
de l'aspecte biogràfic, destaca el món plàstic i visual del 
compositor.

Del 21 de juny  al 2 de setembre. 
Sala d’exposicions (placeta de l’Institut Vell, 1) 
Entrada lliure

De dimarts a diumenge i festius de 10 a 14 h i de 17 a 19 h. 
Tancat els dilluns no festius.

Tel.: 972 222 229
A/e: museuciutat@ajgirona.cat 
www.girona.cat/museuciutat

Direcció: Màrmara Comunicació, Associació Xavier Montsalvatge 
Comissaris Jorge de Persia i Jesús Alvira

Projecció del documental
Mig violí, una butaca i un piano
Dijous 28 de juny,  a les 20.30 h.
Cinema Truffaut. Portal Nou, 7. 
Entrada gratuïta

Tel.: 972 225 044
A/e: info@cin ematruffaut.com
www.cinematruffaut.com

Concerts
El Museu d’Història de la Ciutat com a amfitrió de 
l’exposició, i amb l’objectiu d’apropar encara més l’obra del 
genial compositor al públic, ha preparat una programació de  
dues audicions dels  gèneres musicals menys coneguts de la 
seva extensa i variada obra, ambdós d’una forta vinculació a 
la ciutat i les seves comarques: les sardanes i les havaneres.  

La Principal de la Bisbal interpreta les sardanes 
escrites per Xavier Montsalvatge (ANTOLOGIA SENCERA)

Dijous 12 de juliol, a les 19 h.
Preu: 8 €
Auditori de la Mercè. Pujada de la Mercè , 12. Tel.: 972 223 305

Cantada  de les havaneres i cançons recollides 
per Montsalvatge a càrrec del Grup Port Bo
Dijous 26 de juliol, a les 20.30 h.
Preu: 3 €  
Pati  del Museu d’Història de Girona. 
Carrer de la Força, 27. Tel.: 972 222 229

 

Enguany la ciutat de Girona celebra el centenari del 
naixement d’un dels seus personatges més 
il·lustres, el compositor Xavier Montsalvatge i 
Bassols (1912-2012). Per aprofundir en l’obra i la 
figura d’aquest artista s’han programat una sèrie 
d’activitats aquest estiu.
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