programa
festival Polirítmia / 4a Edició

(2-11) Juliol 2021 / plaça de L’ajuntament de València

Hom diu que no hi ha peça de dansa
o música que es considere conclosa
si no es presenta davant un públic,
en viu i en directe; així mateix, sense
l’experiència atorgada per la interacció amb persones oients o espectadores —siguen coneixedores o profanes
d’allò que veuen o escolten— sembla
que la creació de passos, sons, i les
seues múltiples combinacions en un
format escènic no acaba de completar-se, i es bada ineludiblement el
sentit de l’obra artística viva.
Amb la tornada dels públics als espectacles en viu —encara de manera
controlada, això sí— es torna a l’artesania de les relacions humanes, front
a la tecnologia dels encontres virtuals,
i la gent creadora que regala la seua
música o el seu ball, una vegada
restituït el vell contacte amb el públic,
recupera el pas de les cantades i
promou la màgia com el rent que fa
pujar el pa.
El Polirítmia d’enguany ha resolt
acomiadar definitivament la distopia
pandèmica dels últims mesos —esperem que siga amb èxit—, i naix com
un remei per als sentits i delers vitals,
amb un beuratge d’escolta, atenció,
oferiment i comprensió amalgamat de
cants hipnòtics, acordions diatònics,
maqams, tamborins i mandolines.
La deriva sonora dels concerts programats en aquesta edició descriu un
trajecte que va d’Ibèria, els Balcans,
o l’Anatòlia, fins a la Gascunya i
l’Occitània-Massís Septentrional. I
a la fresqueta de les nits de juliol a
València, quan s’escolten els primers
acords a l’escenari de la Plaça de

l’Ajuntament, reviurem de bell nou el
plaer de la música i la dansa en viu,
assaborint l’experiència plaent de la
diversitat cultural que ens envolta, la
nostrada i les foranies, en una càpsula
de l’espai-temps anomenada escenari que ens retorna al gust per viure,
compartir, i fer palès el mestissatge de
les músiques d’arrel, intrínsecament
contemporani per crític, amb la seua
perenne discussió entre l’autenticitat i
l’alteritat. Reivindiquem-nos-en mestissos i mestisses, estem vius! I a més... A
qui no li agrada la muiñeira fusió de
Xisco Feijoó, les polifonies banyades
de festa de Carraixet, la presència i
virtuosisme dels nostres Apa o Carles
Dénia, els cants occitans adobats de
tambors de San Salvador, la muixeranga acompanyada d’un llaüt àrab
que proposa Aljub, les músiques de
ball gascones de Laüsa, les jotes
bluegrass de Los Hermanos Cubero,
la barreja de fandangos i melodies
cèltiques i bretones de Sons d’Embat, el clarinet turc d’Oscar Antolí, el
repàs en clau valenciana al repertori
grec, italià o palestí de Musicants o
les cançons del Kurdistan d’Eléonore
Fourniau?
Per acabar la festa, arrodonim el
programa amb un seguit de conferències, tallers i cursos a distància, dirigits
al professorat i professionals de la música durant tot el mes de juliol, amb
ponents valencians, estatals i internacionals que fan, si més no, encara
més profitosa i necessària la fórmula
Polirítmia per gaudir i aprendre a
l'ensems, mitjançant l’art, a entendre
la complexitat vital en què ens trobem
immersos.
RAFEL ARNAL
DIRECTOR DEL FESTIVAL
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CONCERTS

re-muixerem

acte d’inauguració del festival polirítmia 2021
DIVENDRES, 2 DE JULIOL
20:00H

Les muixerangues són una tradició cultural
valenciana consistent en la construcció de
torres humanes i quadres plàstics que en
els darrers anys ha experimentat una gran
expansió. Els seus orígens els podem trobar
a finals del segle XVII i principis del segle
XVIII. Actualment hi ha més de vint colles
muixerangueres de nord a sud del territori
valencià, algunes de les quals tenen un
reconeixement patrimonial, com les dues
d’Algemesí, que formen part del Patrimoni
Immaterial de la Humanitat.
A conseqüència de la crisi sanitària de la
COVID-19 les diverses colles van haver
d’aturar la seua activitat. En aquest acte, tot
i que siga d’una manera simbòlica fent la
figura més senzilla de totes, el “Pinet”, volen
manifestar que aquesta part de la nostra
cultura popular segueix viva i renaix de
les cendres de la pandèmia, i que de nou
tornaran a omplir les places i els carrers al
so de la dolçaina i el tabal.

Fotografia: Ximo Bueno

Colles participants
Muixeranga d’Algemesí
Nova Muixeranga d’Algemesí
Els Negrets de l’Alcúdia
Muixeranga de la Safor
Jove Muixeranga de València
Conlloga Muixeranga de Castelló
Muixeranga Penyeta Blanca de Cocentaina
Muixeranga de la Marina Alta
Muixeranga de València
Muixeranga La Socarrà de Xàtiva
Muixeranga La Carabassota de Guadassuar
Muixeranga de Barcelona
Muixeranga d'Alacant
Muixeranga La Torrentina
Muixeranga de la Vall d'Albaida
Muixeranga d’Alginet
Muixeranga de Sueca
Muixeranga de Vinaròs
Muixeranga de Cullera

CONCERTS

xisco feijoó
peixe

DIVENDRES, 2 DE JULIOL
22:00H

El cantant, coreògraf i ballador gallec
Xisco Feijoó presenta “Peixe”, el seu primer
treball discogràfic com a solista. Una proposta fresca que aglutina tota una carrera
dins de la música d’arrel vista des d'una
perspectiva actual. Es tracta d'un disc ple
de força i ímpetu, produït per Carlos Quintá, qui ha amanit amb harmonies i bells
arranjaments els temes de sabor tradicional, sempre des d'una visió contemporània
i moderna. Amb el prisma d'un segle XXI
dominat per les noves tecnologies, però
respectant i valorant amb emocionant
orgull els orígens i tradicions més pures i
ancestrals. “Peixe” parla de tot allò que volem ser i no som. D'allò que som i no desitgem ser. De l'acceptació amb horitzontalitat, deixant enrere la resignació, entenent
que entre nosaltres, fins on ens arriba la
mirada, no hi ha peixera que ens tanque.
“Peixe” som cadascun de nosaltres, únics i
irrepetibles. Un somni d'un i de tots.
Aquest àlbum arriba després de trenta
anys dedicat a la recuperació etnogràfica i havent-hi col•laborat en més de vint
discs i espectacles d'artistes de projecció
internacional com ara Mercedes Peón,
Xosé Manuel Budiño, Carlos Núñez, Kepa
Junquera, Berrogüetto, Rodrigo Romaní,
Trisquel, Quempallou, Lizgairo, O Fiadeiro, i
Pepe Vaamonde, entre altres.

sis anys va presentar l’apartat de músiques
i balls tradicionals al programa televisiu “O
Luar” de TVG.

fitxa artística
María Jorge Bastos (violí)
Artur Puga (percussió, veu i dansa)
Carlos Quintá (acordió diatònic i veu)
Xan Pérez (vents, percussió, veu i dansa)
Xosé Liz de Cea (buzuki i requinta gallega)
José Manuel Díaz (contrabaix)
Miguel Fraile (guitarra espanyola i elèctrica)
Iago Ramilo (saxo)
Xisco Feijoó (veu principal)

Xisco Feijoó és, des de l’any 1998, professor
de cant a l’ETRAD (Escola Municipal de
Vigo de Música Folk e Tradicional). L’any
2001 assumeix el càrrec de direcció de
la secció de cant de l’Orquestra de Folk
de Galícia SonsDeSeu, de la qual també
és coreògraf. A més, entre 2009 i 2016, va
dirigir el grup etnogràfic A Buxaina, i durant
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CONCERTS

carles dénia

el paradís de les paraules – x aniversari
DISSABTE, 3 DE JULIOL
22:00H

Amb motiu del desè aniversari del seu
llançament, Carles Dénia reedita en un
nou format i so el disc “El paradís de les
paraules”, espectacle interpretat en molt
poques ocasions als escenaris, i que, junt
amb “Cant espiritual”, és el seu projecte
més personal, premiat i reconegut per la
crítica. Una joia encara per descobrir que
poques ciutats han tingut el privilegi de
veure i escoltar en directe.
L’artista gandià posa veu i música als
exquisits versos —adaptats de l'àrab al
valencià per Josep Piera— dels poetes andalusins que van viure als actuals territoris
valencians. Aquests poetes “valencians”
dels segles IX al XIII són clàssics de la literatura que encara s’estudien als països de
llengua àrab. Són els nostres clàssics abans
dels nostres clàssics (March, Martorell, Roiç
de Corella, Isabel de Villena...) i que el públic valencià quasi desconeix. Formen part
de la nostra història, d’una cultura que vam
ignorar i oblidar després de la conquesta
de Jaume I.
L’àlbum va ser guardonat amb el premi
Ovidi al Millor Disc i als Millors Arranjaments
el 2011, i com a Millor Disc Folk de 2011
per la Revista Sons de la Mediterrània.
A més, ha estat considerat com un dels
millors discs de la dècada per la Revista
Enderrock.

diverses formacions. Cantant, compositor,
guitarrista, arranjador i productor, desplega
sense complexos el seu ric univers musical,
fruit de les nombroses influències de les
quals beu (especialment les músiques tradicionals) i, alhora, es distància per a crear
un estil propi i inconfusible, creant temes
personalíssims d'una bellesa captivadora.
Els seus espectacles no deixen indiferent
ningú i omplin l'escenari d'una calidesa
inoblidable. Amb els seus discs “Tan alta
com va la lluna”, “El paradís de les paraules”, “L’home insomne” i “Cant espiritual”
ha aconseguit nombrosos premis i elogis
de la crítica.

fitxa artística
Carles Dénia (veu, guitarra, composició i
direcció musical)
Aleix Tobias (percussions i cors)
Dario Barroso (guitarra, guitarra eléctrica,
llaüt i cors)
Guillem Aguilar (baix, mandola,
pandero i cors)
Carlos Montfort (violí i cors)

Carles Dénia ha sorprès la crítica i el públic
per la seua qualitat expressiva i musical.
Procedent del jazz, ha aconseguit renovar
les diverses fórmules de la música mediterrània. Va estudiar al Departament de Jazz
del Royal Conservatory of The Hague (Països Baixos) i ha recorregut mig món amb
13
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sons d’embat

Cançons d’arrel peninsular i mediterrànies de diferents
indrets que ens porta l’embat
DIUMENGE, 4 DE JULIOL
22:00H

Sons d’Embat desembarca l’any 2019 dins
del panorama peninsular de música folk.
Un conjunt liderat per l’acordionista ontinyentí Pau Barberà amb una diversificada i
amplia tripulació de 9 músics provinents de
València, Illes Balears i Catalunya, presenten un repertori de cançons pròpies dintre
del gènere músiques del món o worldmusic
amb un llenguatge propi i nou basat en
cançons d’arrel peninsulars i mediterrànies
de diferents indrets que ens porta l’Embat.
El vent que bufa de la mar a la terra, un
punt de partida que naix des de l’interior
de la mediterrània fins a endinsar-se més
enllà de les nostres terres i fronteres, transformant-lo en l’impuls de la manxa, i així
en el so particular de l’acordió diatònic per
fer-ne a cada terra la seua pròpia cançó.
Seixanta minuts on podem sentir, cants i
músiques de Catalunya i València, arranjaments de música tradicional basca com
el fandango “Albiztur”, tonades del País
Lionès, barrejat amb el diàleg polifònic de
les veus i de melodies amb una reminiscència cèltica i bretona.

fitxa artística
Autoria: Sons d’Embat, poemes de David
Mira i temes d’origen popular i tradicional
Pau Barberà (composició i direcció)
Pau Barberà i Nicolau Duran (disseny i
producció)
Interpretació: Pau Barberà, Sandra Monfort,
Àngela Furquet, Aitor Sáez, Gustau Garcia,
Uri Català, Toni Fort

Panderos quadrats, panderetes, timbals,
darbukes, caixó flamenc, bombo, tabal,
acordió diatònic, cel•lo, gralla, tarota,
flautes i dues dolces i polifòniques veus,
que fan que aquesta fusió instrumental no
deixe indiferent ningú, transportant tota
aquesta combinació de fonts sonores en un
viatge musical emotiu i vibrant en tots els
sentits. Cada motlle rítmic, cada harmonia,
i cadascuna de les tímbriques presentades
tenen una justificació emocional i artística
que deixa entreveure la seua influència.
15
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aljub

Cor de magrana
DILLUNS, 5 DE JULIOL
22:00H

Celebrant vint anys de trajectòria, Aljub
presenta el nou disc “Cor de magrana”,
com una fruita madura i badada, plena de
grans i llavors que donen pas al naixement
de nous arbres. És així com la música
tradicional valenciana conforma el cor
d'Aljub i la seua sement és sembrada per
al renaixement de melodies ja cantades,
que ara creixen en altres contextos i en
altres temps. En aquest concert especial,
al Festival Polirítmia, compartiran escenari
amb diversos artistes convidats.
Nascut l'any 2002, i capitanejat per Joansa
Maravilla, per Aljub han passat nombrosos
músics que han deixat la seua empremta artística i personal en cadascun dels
cinc treballs discogràfics publicats fins
ara: “Escarbant en la memòria” (Cambra
Records, 2004), “Portes” (Picap, 2010), “En
minúscules” (Autoeditat, 2012), “De les
restes dels naufragis” (Lacasacalba, 2019) i
“Afluències” (Picap, 2009), junt amb el grup
Krama.
Arran de ser seleccionats al circuit de música folk de l'Institut de la Joventut (INJUVE
2003), van emprendre una gira per festivals
de folk com ara el de Cartagena, Segovia i
Getxo. L’any vinent representarien a l'INJUVE dins del circuit europeu de folk, actuant
a Irlanda i Itàlia. El programa Discópolis, de
RNE-3, els va triar per a representar a l'estat
espanyol al Festival de Ràdios Europees de
Forde (Noruega). Des d'aleshores, Aljub ha
seguit realitzant desenes de concerts en
diversos festivals d’àmbit estatal.

fitxa artística
Andrés Belmonte (nais i flautes)
Ales Cesarini (contrabaix)
David Gadea (percussions)
Rafel Arnal (veu)
Joansa Maravilla (oud i kanun)

convidats
Elma Sambeat (veu)
Carraixet (veus): Vanessa Giner, Miryam
Giner, Eva Giner, Mari Giner, Carmen Giner
Producció tècnica: Dispasò
Josep Maravilla (so)
Jorge Martí (monitors)
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laüsa

ball popular que sona gascó
DIMARTS, 6 DE JULIOL
22:00H

Laüsa és un projecte de música gascona
tradicional fundat el 2015, el nom del qual
significa “espurna" en gascó (varietat occitana). Centrats en el repertori de música
de ball, demostren a l’escenari un gran respecte pel patrimoni cultural gascó, alhora
que juguen a inserir elements moderns a
les seues peces, des del jazz al rock, fins a
la música africana.
La seua música passa per un treball previ
de recerca dels enregistraments de música
tradicional recopilats durant dècades als
arxius departamentals de Bordeus, al Conservatori Occità de Tolosa o a plataformes
d’internet, i així han aconseguit reviscolar
la música occitana mantenint-la ancorada
al seu territori i creant un vincle entre la
música actual i la tradicional.
El concert de Laüsa és un viatge que extreu
la seua identitat de la tradició musical gascona a través de cançons. Als seus concerts es poden escoltar colors mediterranis
i atlàntics, adobats dels sons manllevats
de la música actual. El repertori és ric en
referències minuciosament reordenades
però també en composicions personals,
embarcant-nos en un generós remolí per
fer ballar els peus i la ment.
Lolita Delmonteil-Ayral és l’acordionista
del grup, i ha trobat en la música de ball
tradicional un camp d’expressió per al seu
instrument, el seu sentit polirítmic i el seu
deliri harmònic, de vegades amb alguns
"desviaments" per Galícia i la música
brasilera.

lina, el bouzouki, el banjo i els seus tambors
prosperen tant en un gènere com el blues,
com en la música africana, el rock, la
cançó melòdica o la música tradicional.
Juliette Minvielle ha col•laborat amb grans
músics de França (Marc Berthoumieux,
Marc Perrone, Alfred, Lucas i Adrien Spirli,
René Lacaille, André Minvielle, Rita Macedo, la Cie Lubat, Marcel Loeffler, Jean-Luc
Amestoy, Didier Ithursarry o Michel Macias,
entre d’altres) i el seu mestratge viatja del
cant polifònic de Béarn als ritmes brasilers
i la cadència gascona, passa del piano a
la veu, del pandero a la guimbarda (arpa
de boca).
Camille Raibaud es va professionalitzar
en l’escena musical als 21 anys i va anar
explorant el repertori de música de ball del
sud-oest de França, i en particular el de
Gascunya, fins a convertir-se en especialista.

fitxa artística
Lolita Delmonteil-Ayral (acordió
diatònic, cant)
Julien Estèves (buzuki, veus)
Juliette Minvielle (cant, percussions)
Camille Raibaud (violí, viola, mandolina)
Nicolas Panek (so en viu)

Julien Estèves, és el percusionista de Laüsa,
i poliinstrumentista autodidacta. La mando19
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eléonore fourniau ensemble
Cançons d’anatòlia i mesopotàmia
DIMECRES, 7 DE JULIOL
22:00H

˘
Acompanyada del seu baglama
(llaüt de
mànec llarg) i la seua viola de roda, Eléonore Fourniau canta les penes i alegries
dels pobles d’Anatòlia i Mesopotàmia.
L’any 2010 va arribar a Turquia amb un bitllet d’anada i la seua viola, es va enamorar
de la diversitat cultural d'aquesta regió i es
va quedar allí durant sis anys per a estudiar
música i idiomes.
Actualment, ha consolidat la seua carrera
a nivell internacional i és àmpliament coneguda, especialment entre les comunitats
kurdes.
Des d'un esquinçador lament kurd fins a un
poema espiritual aleví, passant per melodies de ball en cadena de la tradició de les
noces, Eléonore troba en l’Anatòlia la seua
font d'inspiració, i amb la seua càlida i poderosa veu ens fa transitar per aquest món,
que amb el pas dels anys ja és el seu.

fitxa artística
Eléonore Fourniau (veu, viola de roda,
baglama)
Sylvain Barou (flauta de fusta, bansuri,
duduk, zurna)
Efrén López (baglama, ud, rabab afganès,
buzuq, viola de roda)
Ersoj Kazimov (percussions)

En aquest projecte, Eléonore es presenta al
costat dels seus vitals companys de viatge,
els músics virtuosos Sylvain Barou (Bretanya) en instruments de vent, Ersoj Kazimov
(Bordeus-Macedònia) en percussions, i
Efrén López (València) en instruments de
corda.
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san salvador
la grande folie
DIJOUS, 8 DE JULIOL
22:00H

San Salvador, sextet procedent de Corresa
(Nova Aquitània, França), presenta el seu
primer disc d’estudi, “La grande folie”. La
polifonia occitana és el punt de partida
d'aquest col•lectiu embarcat en la cerca
del folklore universal, però arrelat a les
profundes tradicions de trobadors de la
seua regió. Les seues composicions usen
l'occità com a instrument rítmic, fusionant
poesia amb harmonies vocals hipnòtiques
sobre patrons canviants de percussió
convincent.
Un concert radical a sis veus, dos tambors,
dotze mans i una pandereta, combinant
l'energia i la poesia crua de la música
popular amb l'orquestració acadèmica,
els ritmes implacables més salvatges i la
singular intensitat d'un cor punk.
La seua música ha girat pels escenaris de
diversos festivals com ara el Globalfest
(EUA), Colours of Ostrava (República Txeca), Sziget Festival (Budapest), Music Meeting (Nimega, Gelderland, Països Baixos),
Respect Festival (Praga), Festival de la Cité
(Lausana, Suïssa), Rain Forest World Music
Festival (Kuching, Sarawak, Malàisia), Womad (Regne Unit), Boomtown Fair (Regne
Unit), Festival Globaltica (Gdynia, Polònia),
Ariano Folk Festival (Itàlia), Atlantikaldia
(Errenteria, Guipúscoa), Womex (Sevilla),
Fira Mediterrània de Manresa (Barcelona), Espace Prévert (Savigny-le-Temple,
França), Festival Convivencia (Ramonvila
e Sent Anha, França), Festival Paris l’Été
(París, França), Festival Intercèltic d'An
Oriant (França), Festival les Traversées
Tatihou (Saint-Lô, França) i Festival Les Nuits
Atypiques (La Gironda, França).

fitxa artística
Eva Durif (veu i percussions)
Gabriel Durif (veu i percussions)
Laure Nonique-Desvergnes
(veu i percussions)
Sylvestre Nonique-Desvergnes
(veu i percussions)
Marion Lherbeil (veu i percussions)
Thibault Chaumeil (veu i percussions)
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josep aparicio “apa”
sinergies

DIVENDRES, 9 DE JULIOL
22:00H

Apa, cantaor d’estil de primera línia,
presenta “Sinergies” junt amb el guitarrista
Ricardo Esteve, un nou disc on recupera
totes eixes cançons que la generació de
la dècada dels anys 60 i 70 va utilitzar
per a construir la seua identitat i bastir, a
més, els somnis que ens van fer créixer
com a societat mitjançant la lluita social,
la germanor cultural i el desig de viure,
essencialment, en un món que s'allunyara
de la tètrica negror de la dictadura. Luis
Eduardo Aute, Paco Ibáñez, Víctor Jara,
Remigi Palmero i Paco Muñoz, entre d’altres
cantautors, han inspirat l’artista godellà per
a confeccionar aquest arriscat projecte
amb molta diversitat d'estils i patrons.
Com diu el musicòleg Vicent Torrent,
membre fundador d’Al Tall, «la veu d’Apa
té totes les qualitats específiques que es
poden demanar a un intèrpret del gènere.
I les té en un nivell òptim: tessitura alta,
potència aclaparadora i timbre vibrant.
Al llarg de molts anys d'exercir el cant, ha
arribat a obtindre un domini prodigiós de
la gola. La seua capacitat per allargar els
melismes, embellint-los amb una profusió
lluminosa, sembla impossible a qualsevol
que l'escolte. Fisiològica i virtuosísticament
és insuperable. Tot això el consolida com
una figura insubstituïble en el panorama
actual del cant d'estil i el situa en un lloc
destacat entre la nòmina de cantaors de
tots els temps».
És al 1980 quan Apa s’inicia al cant d’estil
juntament amb Josepa Blasco i Teresa
Segarra. Aquesta unió professional li va
permetre donar a conéixer fora de la
nostra terra la saba mediterrània de les variants d’aquest gènere valencià a través de

concerts didàctics de música tradicional,
patrocinats per la Conselleria de Cultura de
la Generalitat Valenciana. En 1987 forma
el grup Beniterrania, actuant en diverses
convencions i festivals nacionals i internacionals. Aquest esforç de difusió de la
cultura valenciana arreu del món ha tingut
el seu reconeixement a tota la comunitat
de parla catalana, on ha pogut realitzar
nombroses actuacions de gran rellevància.
Entre altres guardons, ha rebut el Premi
del Bloc de Progrés Jaume I pel treball
artístic i de difusió de la música tradicional
valenciana, el Primer premi al 8é cicle de
Música Tradicional Popular Tradicionàrius
de Barcelona, el Premi Altaveu al Festival
Altaveu Sant Boi del Llobregat, i el Premi
Ovidi al Millor disc de música folk 2011 per
“Cants i cants”. Ha col•laborat, a més, en
projectes de diferents artistes i grups com
Alimara, Al Tall, Jerez Texas, Tarquim, i
Rafel Arnal.

fitxa artística
Josep Aparicio “Apa” (veu)
Ricardo Esteve (guitarra)
Jesús Gimeno (bateria)
Robert Molina (baix elèctric)
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oscar antolí quartet
penínsulas

DISSABTE, 10 DE JULIOL
20:00H

Inspirat en la història i les cultures de la
Mediterrània, el quartet encapçalat pel
músic Oscar Antolí interpreta composicions
originals amb l'objectiu de reconstruir un
pont perdut entre la música de les seues
costes orientals i occidentals. Procedents
de diferents llocs d'Europa i d'una àmplia
gamma de gèneres musicals, els músics
d’aquest grup creen un so per evocar
imatges i records de persones, vides i mons
llunyans, sent al mateix temps una música
melancòlica i eufòrica.
Com el mateix nom ens deixa entreveure, el seu primer àlbum, “Penínsulas”, ens
transporta en un viatge melòdic per tres
penínsules de la Mediterrània (Ibèria, els
Balcans i Anatòlia). Aquest disc destaca
pel seu eclecticisme ja que el ventall
d’estils que presenta reivindica la riquesa
d’unes cultures musicals aparentment
diferents, però que, tot i barrejant-les
com toca, convergeixen en unes arrels
comunes. “Penínsulas” és, en el fons, una
proposta de retrobada. En aquests temps
convulsos en què per tot arreu se’ns recalquen els perills migratoris, les incompatibilitats culturals i les fòbies religioses, aquest
projecte aposta per recuperar una identitat
compartida que, si més no, a l’àmbit musical, ens permet confraternitzar.

fitxa artística
Carlos Ronda (percussió)
Marko Ferlan (baix elèctric)
Rainer Maria Nero (guitarra)
Oscar Antolí (clarinets i kaval)
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los hermanos cubero
errantes telúricos / proyecto toribio
DISSABTE, 10 DE JULIOL
22:00H

Llança una moneda a l'aire. Si ix cara, et
toquen Los Hermanos Cubero d'Errantes
Telúricos: expansius, curiosos i orgullosament impurs. Si ix creu, et toquen els de
Proyecto Toribio: recollits, clàssics i orgullosament purs. En qualsevol cas, siga com
siga la cara que t'haja eixit, no oblides que
sempre es tracta de la mateixa moneda:
la que Enrique i Roberto Cubero ja van
encunyar en 2010 quan van començar la
seua carrera demostrant que, en qüestions
de folklore, la tradició i la modernitat són
el mateix.
Existeix la temptació de considerar que
aquest llançament de dos discos en un,
cadascun amb el seu títol, és una suma de
dos àlbums diferents. I sí. Però també no.
Errantes Telúricos, per descomptat, és un
projecte que surt cap a fora i cada cançó
inclou una col•laboració amb un artista
convidat (no un featuring amb finalitats
mediàtiques tan habitual en els nostres
dies, no: una col•laboració real i orgànica)
que prové d'un estil no especialment folk:
Amaia del pop, Grup d'Experts Solynieve
y Josele Santiago del rock, Rocío Márquez
del flamenc, Hendrik Röver i Els Mítics GT’s
del blues, Christina Rosenvinge, Rodrigo
Cuevas, Nacho Vegas i Carmen París de
la cançó d'autor i Llaura Malikian de la
clàssica. Però tots ells, s'amalgamen amb
Los Hermanos Cubero per a explorar la
dimensió folklòrica dels respectius gèneres
dels quals provenen. Quines millors guies
per a acompanyar-los de la mà per les
meravelles de la música d'arrel que Enrique
i Roberto.

sinó el disc de representants d'altres estils
convidats a trepitjar el terreny Cubero. Que
Errantes Telúricos siga una casa de portes
obertes, no significa que en Proyecto
Toribio estiguen tancades. Ben al contrari:
també és un projecte de col•laboracions.
Blanca Altable, Jaime del Blanc, Diego
Galaz, Paula Gómez, Begoña Riobó, Javier
Román “El Niñu”, María San Miguel i Agueda Sastre s'uneixen a Los Hermanos Cubero
per a celebrar, reivindicar i dur al present
el cançoner del mestre del violí “jotero”
Toribio de l'Olmo. Encara que es tracta
de cançons que porten anys injustament
oblidades, Proyecto Toribio tampoc és un
exercici d'estil arcaic: la bellesa pristina
d'aquests instrumentals és la mateixa en
el S. XX que en el S. XXI. Potser fins i tot és
més bellesa ara: per insòlita, per genuïna,
per contrast amb els seus voltants sonors.
Mirant cap a fora o mirant cap a dins, Los
Hermanos Cubero continuen sent un dels
grups més lliurepensadors de la música
espanyola, siga folk o siga el que siga.

fitxa artística
Quique Cubero (veu, guitarra)
Roberto Cubero (mandolina, cors)
Maria San Miguel (violí)

Perquè Errantes Telúricos no és el disc dels
nostres germans favorits visitant altres estils,
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musicants

d’al zahara a l’ermita de los verdiales
DIUMENGE, 11 DE JULIOL
20:00H

Musicants proposa un viatge sonor per
l’arc del mediterrani nord, de l’est a l’oest,
des d’Al Zahara (Gaza) fins a albirar les
muntanyes del Rif, amb cançons reinterpretades i barrejades amb sonoritats
i tractaments lliures. Amb respecte pel
«llenguatge mediterrani» i, al mateix temps,
amb llibertat creativa, Musicants les fa de
nou mestisses, creant també noves lletres
i melodies, i algunes composicions. Així
proposen aquest viatge sonor, ple de sentiments i emocions oposades.
Viatjarem per Palestina i Egipte amb El
Helwa Di, a Turquia amb A la una (sefardí
de Tessalònica), i a Grècia amb La meua
poma roja, A l’oest i la Polka-rumba del
Bisserot. Farem parada a Itàlia amb la
Tarantella del Gargano i tornarem al País
Valencià amb Cançó de lluna, després
de baixar a Almeria per verdiales. Sense
oblidar-nos d’Ovidi Montllor (Va com va /
Perquè vull) i de Violeta Parra (Alfonsina i
la mar).

fitxa artística
Rebeca Mut (veu, clarinet)
Alberto Gallego (violoncel)
Jordi Pastor (violí, acordions, saxo,
dolçaina)
Manuel Miralles (arxillaüt, guitarra, buzuki,
guitarró, percussió i veu)
Pau Gimeno (baix)
Xavier Bou (bateria i percussions)
Eugènia Saval (violí)
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carraixet

Carraixet 50? L'any que ve!
DIUMENGE, 11 DE JULIOL
22:00H

Espectacle musical amb sonoritats mediterrànies que fluctuen entre la tradició
i la modernitat. Alhora les arrels àrabs i
gregues emergeixen sota l’influx de la
València del segle XXI. Escenificació a
càrrec de dones instrumentistes i acaronades pels versos més encisadors de les
nostres poetes.
Carraixet naix d’una rondalla a Tavernes
Blanques (l’Horta Nord) el 1972. El director
de l’esmentada formació, Lleonard Giner i
Mur, rep la proposta d’un dels components
–Rafa Arnal, activista en la clandestinitat
a les acaballes de la dictadura franquista– de començar a cantar en valencià. En
aquell moment –sense ser-ne conscients–
el grup havia pujat al primer graó de la
Nova Cançó al País Valencià.
Des dels inicis, Carraixet recull la música
popular de les nostres comarques, i hi
incorpora nous ritmes i peces de creació
pròpia. D’aquesta manera, defineix i recorre el camí d’una simbiosi músico-reivindicativa que serà durant tota la seua vida
el seu ADN artístic. El moment més dur per
a la família i per al grup és la pèrdua del
pare i de l’ànima de Carraixet, Lleonard,
l’any 2005. El dolor i la tristesa no són pas
impediments perquè, a partir d’ací Mari,
Eva, Miry i Vanessa agafen l’encàrrec del
pare i continuen el projecte que els hi
havia dissenyat.

bicions, insults, agressions, atemptats, a la
mort del pare, al masclisme encara viu als
escenaris, a les promeses d’una esquerra
falsa... format per a combatre amb la veu
les desigualtats, i aprenent cada dia de la
conjuntura.

fitxa artística
Vanessa Giner Roig (flauta travessera i veu)
Miryam Giner Roig (clarinet i veu)
Eva Giner Roig (saxo tenor i veu)
Mari Carme Giner Roig (fliscorn i veu)
Carme Giner Soriano (violí i veu)
Maribel Crespo Sánchez (llaüt i guitarró)
Jose Reïllo Hernández (percussió i caixó)
Xavier Alamán Puig (baix elèctric)
Mario Escuder Gascón (guitarra acústica)
Spyros Kaniaris (bouzouki i guitarra espanyola)
Cristina López Gómez (dolçaina)
Mireia Aguilar Colomer (dolçaina)
Irene Peris Marco (dolçaina)
Lleonard Giner Roig (tècnic de so)

Actualment són cinc dones, cantants
i instrumentistes. Al 2018 s’hi incorpora
Carme, filla de Mari. Una tercera generació
que anticipa l’avenir musical de la família.
És Carraixet, nascut per a la resistència. Es
oposició amb fermesa a la censura, prohiFotografia: Ximo Bueno

33

formació a
distància
☞

FORMACIÓ A DISTÀNCIA
28 de juny - 15 de juliol

webinar 1

JORDI ALSINA

dilluns

webinar 2
SUSANA DÍAZ

dijous

28 de Juny

1 de Juliol

Aproximació
a la música
mediterrània
com artefacte
cultural i eina de
coneixement per
als infants

Fonamentació,
metodologia i
terminologia
de la música
popular i tradicional

17:00-19:00h

17:00-19:00h

webinar 3

JOTA MARTÍNEZ

dilluns

webinar 4
SUSANA DÍAZ

dijous

12 de Juliol

15 de Juliol

Música i instruments medievals
a l'aula. Un cresol de cultures

Concreció curricular aplicada
a la pràctica
docent de les
músiques i danses tradicionals
valencianes

17:00-19:00h

17:00-19:00h

ENLLAÇ A LA INSCRIPCIÓ DEL CURS A DISTÀNCIA
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FORMACIÓ ONLINE

webinar 1

webinar 2

webinar 3

webinar 4

dilluns 28 de juny

dijous 1 de juliol

dilluns 12 de juliol

dijous 15 de juliol

aproximació a la música mediterrània com artefacte cultural
i eina de coneixement per als
infants

fonamentació, metodologia i terminologia de la música popular
i tradicional

música i instruments medievals a
l'aula. un cresol de cultures

Concreció curricular aplicada
a la pràctica docent de les
músiques i danses tradicionals
valencianes

jordi alsina
17:00-19:00h

La conferència webinar que us propose
vol presentar la música mediterrània com
una eina magnífica per conèixer altres
músiques i artistes, un tast que pretén obrir
la gana del coneixement i la curiositat
cap aquesta mar i la seva diversitat, no
només la musical. Un artefacte que ens
pot ajudar a apropar des de les escoles
una realitat geogràfica, històrica i cultural
de la qual formem part, i tenim a l’abast
de la mà.

36

susana díaz
17:00-19:00h

Es parlarà de noves propostes metodològiques atentent a la diversitat d’alumnat
a les aules i a criteris d’inclusió. Tenint en
compte les competències a desenvolupar
segons nivells, replegades en el document
pont i programant amb DUA, dotant al
professorat de diferents possibilitats per
poder arribar a tot l’alumnat des d’una
metodologia positiva. Els continguts versaran sobre:
Música popular, tradicional, folklore,
folklorisme i folklorització.
Diferència entre ball i dansa.
Instruments: flabiol valencià, dolçaina,
canyes, culleres, tapadores, panders,
sonalles...
Patrons rítmics: danses, balls; de plaça,
seguidilles, jotes...
Balls: valencians i d’altres indrets.

jota martínez
17:00-19:00h

Analitzarem la iconografia musical i les
músiques medievals peninsulars, reflexionant al voltant de les diferents influències
que van rebre d’altres cultures del Mediterrani i de la pròpia Península Ibèrica.
Es proposaran activitats per al foment
d'aquesta multiculturalitat en la història de
la nostra música medieval, així com ritmes, modus, cançons i melodies per a ser
treballades a l’aula. Descobrirem a dones
i homes compositors de l'edat mitjana i
l'herència que han deixat i que ha arribat
fins als nostres dies.

susana díaz
17:00-19:00h

En aquest webinar proposarem activitats i
actuacions segons els nivells, a partir dels
següents ítems temàtics:
Ripropostes.
Treball inter-àrees.
Finalitats funcionals dins del centre
educatiu.
Balls: valencians i d’altres indrets.

37

dimarts
6 de Juliol

formació
presencial
del 6 al 9 de juliol

☞
☞

ENLLAÇ CEFIRE (PER AL PROFESSORAT) A LA INSCRIPCIÓ
DEL CURS PRESENCIAL
ENLLAÇ UNIVERSITAT (PROFESSIONALS I NO DOCENTS)
A LA INSCRIPCIÓ DEL CURS PRESENCIAL

11:10h

PERFORMANCE DE DANSA

AUDITORI JOAN PLAÇA DEL
JARDÍ BOTÀNIC DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

A càrrec de Joan
Bernat Pineda
(Bechuan)

(Quart, 80. València)

09:00h

OBERTURA DE LA
FORMACIÓ

09:30h

CONFERÈNCIA INAUGURAL

Sharqi. Estructures de
repetició i velocitat com
ornamentació de la
composició coreogràfica, a càrrec de
Joan Bernat Pineda
(Bechuan)

10:20h

PONÈNCIA

El cant d’estil des de la
perspectiva d’una
soprano de música antiga, a càrrec d'Èlia
Casanova

Co-produït per Bechuan
Atelier, amb la col•laboració del Conseil
International de la Danse UNESCO i les Regidories de Cultura de
l'Ajuntament d'Alzira i
Dénia

12:00h

Projecció documental
"Bomba Carraixet" dirigit
per Helena Sánchez

13:00h

TAULA RODONA AL VOLTANT DE LA PEL•LÍCULA:

Helena Sánchez
Directora
del documental
Tremedal Ortiz
Universitat de València
Vanessa Giner
Grup Carraixet
Pau Benavent
Comunicador,
musicòleg i mestre
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taller 1

tallers

taller 2

taller 3

7, 8 i 9 de Juliol

7, 8 i 9 de Juliol

7, 8 i 9 de Juliol

eléonore fourniau

xisco feijoó

MÚSIQUES I CANTS
D'ANATÒLIA

EL BALL SOLT
A LA TRADICIÓ GALLEGA

teresa segarra belda
i
mariàngels
marqueño rozalén

10:00h - 14:00h

10:00h - 14:00h

AUDITORI JOAN PLAÇA DEL
JARDÍ BOTÀNIC
DE LA UNIVERSITAT DE
VALÈNCIA

L’AULA GRAN DE BALLET
DE LA SOCIETAT CORAL EL
MICALET

(Quart, 80. València)

(Guillem de Castro, 73.
València)

VERSANT I CANTANT AL
NOSTRE ESTIL:
ALBAES I CANT VALENCIÀ
D'ESTIL AMB
PERSPECTIVA FEMINISTA

10:00h - 14:00h
AUDITORI IES LLUÍS VIVES
DE VALÈNCIA
(Sant Pau, 4. València)
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taller 1

10:00h - 14:00h
7, 8 i 9 de Juliol

taller 2

10:00h - 14:00h

7, 8 i 9 de Juliol

músiques i cants d'anatòlia, a
càrrec d'eléonore fourniau

el ball solt a la tradició gallega,
a càrrec de xisco feijoó

AUDITORI JOAN PLAÇA DEL JARDÍ BOTÀNIC DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
(Quart, 80. València)

SOCIETAT CORAL EL MICALET
AULA GRAN DE BALLET
(Guillem de Castro, 73. València)

Durant aquest taller de 12 hores, i a través
d’un repertori variat, Eléonore Fourniau abordarà els modes, les tècniques
vocals i instrumentals, així com els ritmes
específics de la música d’Anatòlia (turca
i kurda). El taller està obert a cantants i
instruments sense trasts.

En el taller aproparem el ball solt gallec
als i a les participants, i no es requereix
preparació dancística prèvia, ja que els
continguts estan adaptats a tots els nivells
i públics.

La metodologia d’aquest taller
consistirà en:
1. Treballar la tècnica i l’escalfament
corporal i vocal.
2. Estudiar i tocar repertori kurd i turc.
3. Fer exercicis específics i metòdics
per a practicar l’oramentació segons
els estils regionals.
4. Escoltar i reproduir les maneres
(maqam), els quarts de to, etc…
5. Treballar els diferents “grooves”
rítmics.

Els ítems que treballarem es resumeixen
en els següents punts:
1. Estudiar i practicar el sistema general
del ball popular gallec.
2. Distingir les famílies de passos binaris
i de passos ternaris.
3. Organitzar el ball: parts de la dansa,
passos, voltes i adaptació amb la
música.
4. Treballar aspectes subjectius sobre la
dansa, com l'ús de braços, la lectura
del cos, la disposició de cada ballador/a i la intuïció coreogràfica.
5. Practicar les variants de muiñeira i
de jota.

taller 3

10:00h - 14:00h

7, 8 i 9 de Juliol

versant i cantant al nostre
estil: albaes i cant valencià d'estil amb perspectiva feminista, a
càrrec de teresa segarra i
mariàngels marqueño:
AUDITORI IES LLUÍS VIVES DE VALÈNCIA
(Sant Pau, 4. València)

El propòsit d'aquest taller és donar a
conéixer, de manera senzilla i participativa, la nostra manera de versar i de cantar
d'estil, respectant la tradició però amb
aires renovadors.
Volem aportar la nostra experiència
de creació, docència i participació en
aquestes dues disciplines que vénen de la
més pura transmissió oral.
El Festival Polirítmia ens sembla el marc
idoni per a potenciar el coneixement del
cant valencià d'estil i la seua divulgació
a tots els nivells de l'ensenyament, tant
en el vessant de creació de lletres per a
ser versades com en la pràctica de les
melodies del cant pla de les albaes i les
valencianes.

2. Comprovar i demostrar la utilitat i
l'actualitat del cant valencià improvisat.
3. Conéixer, interioritzar i reproduir
la melodia del cant de les albaes,
així com interioritzar i reproduir la
melodia dels diferents estils de les
valencianes.
4. Valorar la importància del vers
improvisat i totes les possibilitats de
lliure expressió que ens ofereix.
5. Explicar què són les quintilles i la
tècnica per a construir-les.
6. Crear col•lectivament quintilles per
a cantar albaes i valencianes i cantar-les junts i juntes..

Els objectius que abordarem en aquest
taller són:
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1. Aprendre què són les albaes i les
valencianes, i les seues arrels.
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