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LES ARRELS DE LA TRADICIÓ
Notícia històrica dels géneres musicals tradicionals valencians
Hi hagué un temps on la interessada divisió
actual entre música culta i música popular
mancava de sentit. La música es desplegava
igual a la taverna i al saló palatí, al recolliment
conventual i al guirigall festiu, al solemne
seguici urbà i a la desficaciada ronda nocturna,
al sol inclement de l’era o a la penombra de la
cambra burgesa. Idèntiques estructures
melòdiques, patrons rítmics semblants i, fins i
tot, els mateixos instruments -com tan
eloqüentment ho delata la iconografia- i ben
sovint els mateixos intèrprets: a les terres del
nord encara s’anomena al dolçainer com lo
xular, reminiscència evident d’aquells joglars
que exercien el seu art sense fer distinció entre
el públic noble o el plebeu.
Josep Vicent Frechina

DOLÇA MEMÒRIA
Entre el renaixement i el barroc
Referir-nos al segle XVI com una de les èpoques més significatives i prolífiques de la història de la
música implica, inexcusablement, fer al·lusió a una significativa relació de compositors i intèrprets
el llegat dels quals va transcendir més enllà del temps i les fronteres. La música culta de l'època,
eminentment vocal, va asseure els seus pilars i bases fonamentals d'un estil propi de la seua
època. Però el renaixement musical va tenir també en la música instrumental un dels seus
principals focus d’atenció que obrí les portes al barroc. Noves formes musicals com les
disminucions, recercadas, glosses, les diferències o els tientos – associades principalment a
instruments de corda i de tecla - van gaudir de gran popularitat hagut d'en gran manera a l'obra
de l'encara avui considerat com el Bach
espanyol, el compositor burgalés Antonio
de Cabezón i al tractament d'autors com
els quals es presenten en aquest
programa. Doulce memoire és, en aqueix
context, un reconeixement a aquesta figura
fonamental de la història de la música. Un
merescut homenatge als qui van projectar,
des de la seua obra un inesborrable feix de
llum que encara avui ens il·lumina, ens
emociona i ens fa sentir, amb cada pols, la
genialitat del seu llenguatge creatiu.
Xicotets ornaments generats des de la
cançó de Pierre Sandrin que diu:

“Doulce mémoire en plaisir consommée, O siècle heureulx que cause tel scavoir, La
fermeté de nous deux tant aymée, Qui à ens maulx a sceut si ben pourvoir . Or
maintenant a perdu són pouvoir, Rompant li but de dt. seure espérance, Servant
d’exemple à tous piteux à veoir Fini li bé, li mal soudain commence. O cueur heureux, qui
mect à nonchaloir , La cruauté, malice et inconstance , Qu’on voit souvent au féminin
vouloir , La méprisant ne es pourra douloir: Car la vertu croistra sa renommée, Luy
despartant pour si loyal devoir . Doulce mémoire en plaisir consommé”.
Un text on la paraula imprimeix de seny a la música com en tota aquella que de la mà de
Monteverdi obri les portes al contrast, a l’expresió dels sentiments pel text, a la nova pràctica
musical que obriria els camins d’un nou estil, el barroc.
Intèrprets
Elia Casanova, veu
Carles Magraner, viola d’arc
Lixsania Fernández, viola d’arc i violó
Sara Águeda, arpa

PER VALENCIANES
Música tradicional
La veu del "cantaor" Josep Aparicio "Apa" és a dia d'avui referent en el camp del "Cant d'Estil".
"Cantaor" tradicional que ha seguit la línia dels grans "cantaors" històrics de referència. S'ha
format desenvolupant el seu estil i ornamentacions en els diferents actes de carrer segons marca
la tradició, aplicant a més una força i expressivitat especials que el converteixen en un dels valors
principals actuals. Acompanyat a les cordes polsades per Robert Cases i Eduard Navarro, tots
dos especialitzats en els terrenys de les músiques tradicionals I històriques, incorporen en aquest
projecte instruments com: Guitarra barroca, bandúrria i llaüt, afegint puntualment algun
instrument de vent tradicional.
Josep Aparicio ‘Apa’, veu
Eduard Navarro, bandúrria, llaüt, dolçaina i xalumó
Robert Cases, guitarra barroca

DIÀLEG ENTRE CULTURES | الحوارات | דיאלוגים
Música medieval i andalusina
El període comprés entre els s. XII i XV fou un dels més fecunds i apassionants pel que fa a la
relació entre cultures en tota Europa. Durant aquesta època la Península Ibèrica va ser el lloc on
van conviure les tres grans religions monoteistes: jueus, musulmans i cristians. Totes tres
compartien espai de vida i en molts casos la cultura musical es transvasava d'una a l'altra. Així la
música andalusina (d'origen ibèric medieval) mostra una enorme versemblança amb algunes
manifestacions musicals de l'occident medieval com les estampides italianes, la música de
trobadors, la música d'arrel occitana i moltes de les cantigues galaico-portugueses conservades.
Tot aquest corpus de música medieval comparteix característiques com la modalitat, les
estructures musicals, les plantejaments
estètics i algunes característiques de prosòdia
poètica. Amb aquest concert reunim música
d'aquestos tres segles tot mostrant una ullada
sobre la diversitat cultural i la complexitat
musical d'un temps irrepetible.
MEDITERRÀNIA CONSORT
Aziz Samsaoui, kanun & oud
David Antich, flautes
Pau Ballester, percussions

ARRELS
Tradició i patrimoni
Carles Magraner ens apropa a una nova proposta interpretativa de la música tradicional
valenciana des de la perspectiva de la música històrica. Després de trenta anys de treball en la
recuperació del nostre patrimoni musical amb Capella de Ministrers, s’endinsa amb ARRELS en la
revalorització de la música de tradició oral cercant els vincles d’unió entre aquesta i les formes
més arcaiques de composició (evidents en els cants de batre, les cançons de bressol, els tocs
instrumentals de ritmes irregulars o la música dels auroros). També en aquelles obres que

evidencien uns orígens antics, pot ser originàries dels segles XVII i XVIII, com són les petaneres,
els fandangos o els boleros, i que formalment utilitzen elements comuns i estructures
harmòniques similars a la passacaglia o l’obstinat. Cançons vocals i instrumentals de Picassent,
València, Xixona, Carlet, Guadassuar, Morella, Vall d’Uixó, la Vilavella, de la Ribera, Alacant,
Alcàsser, Xàtiva o Adzaneta conformen un món que revalua la nostra música de tradició oral i que
Capella de Ministrers ens presenta amb tota la seua diversitat i riquesa, unint així el fràgil pont
que separava la música antiga (aquella que conservem en manuscrits) de la música de tradició
oral.
Intèrprets
CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner
Elia Casanova, veu
Josep Aparicio ‘Apa’, veu
Carles Magraner, viola d’arc
Lixsania Fernández, viola d’arc i violó
Sara Águeda, arpa
Eduard Navarro, llaüt & bandurria i instruments de vent
Robert Cases, tiorba & guitarra barroca
Aziz Samsaoui, , kanún & oud
David Antich, flautes
Pau Ballester, percussions

