Dimecres 9 de febrer / ANTIC MERCAT / 19h
EL PAÍS VALENCIÀ DINS L’ESPAI SONOR MEDITERRANI
CONFERÈNCIA INAUGURAL - VICENT TORRENT
La Mediterrània és una regió mundial i ho és musicalmente també. Podrem fer sens dubte una subdivisió
d’un nord i un sud, constituït aquest fonamentalment per la música àrab, però no d’una divisió de dos
mons musicals oposats.
Cal convindre què els valencians som més del que sabem -pel que fa a la nostra “mediterraneïtat”- i
també que som més mediterranis en la mesura en què musicalment som més qui hem estat fins ara.
Musicalment, el nostre àmbit és la Mediterrània i només la consciència que això és així farà reeixir la
nostra música, la nostra manera de fer músic. És important que el ciutadà d’ací vaja reconeixent aquells
trossos i mossos de la tradició autòctona valenciana que encara coneix i olora en la nostra producció
musical, en uns altres trossos i mossos de les músiques i cants corsos, sards, algerians, calabresos,
macedonis, egipcis, xipriotes, turcs… i d’aquesta manera, anem passant d’un “ser mediterranis” a un
“saber-nos mediterranis”.

Dimecres 9 de febrer / ANTIC MERCAT / 20h
CANT D’ARRELS
TRIO BOTIFARRA

El carismàtic i un dels principals referents actuals de la nostra música tradicional, Pep ‘Botifarra’, s’uneix als
músics Eduard Navarro i Robert Cases, per oferir un concert de format reduït dins del marc del festival
“Arrels”. Els dos músics que acompanyen a Pep per a l’ocasió aporten un bagatge de llarg recorregut dins
del panorama de les músiques tradicionals i històriques. Entre els grups on han format podem anomenar:
Capella de Ministrers, l’Ham de Foc, Miquel Gil, Duna, etc.. El trio oferix un concert basat en la música
tradicional valenciana amb l’aportació particular dels arranjaments i instrumental per a l’ocasió.
PEP ‘BOTIFARRA’, cant i percussió menuda
ROBERT CASES, guitarra barroca, tiorba i arpa gòtica
EDUARD NAVARRO, bandúrria, oud, xeremia i dolçaina

PROGRAMA
U DEL TIO MARIANO (Trad.la Costera)
JOTA DE LA SERRA (Trad. Moixent, la Costera)
GRANAÏNA DE MONTAVERNER (Trad. Montaverner, la Vall d’Albaida)
BOLERO DE GUADASSUAR (Trad. Guadassuar, la Ribera Alta)
FANDANGO DE TRES (Trad. La Costera)
BATRE / NANS DE XÀTIVA. Instrumental (Trad. Xàtiva, la Costera)
JOTA DE BANYERES (Trad. Banyeres, l’Alcoià)
U D’ADOR (Trad. Ador, la Safor)
SEGUIDILLES DE CARLET (Trad. Carlet, la Ribera Alta)
JOTA DE XÀTIVA (Trad. Xàtiva, la Costera)
U D’AIELO (Trad. Aielo de Malferit, la Vall d’Albaida)
MALAGUENYA DE BARXETA (Trad. Barxeta, la Costera)

Dijous 10 de febrer / L’AUDITORI
CONCERT ESCOLAR

EL LLIBRE DE LES BÈSTIES
CAPELLA DE MINISTRERS CARLES MAGRANER
COMPAÑÍA TRANSFERMOVE TONI APARISI
El Llibre dels Bèsties és una narració breu del Llibre de les Meravelles de Ramon Llull en el qual es fa una seriosa
reflexió sobre la política en forma de faules on els animals protagonistes són una excusa per a retratar algunes de les
facetes més tenebroses de la condició humana. Per a fer-ho accesible, es narra en valencià contemporani
i acompanyant-se de l’atmosfera del repertori instrumental medieval.
Carles Magraner - Direcció musical
Toni Aparisi - Coreografia
Carles Magraner & Toni Aparisi - Direcció escènica
Teresa Broseta - Versió i adaptació del text original de Ramon Llull
Carles Magraner - violes
Robert Cases - arpa i llaüts
Eduard Navarro - cornamusa, llaüts i xirimia
Jota Martínez - viola de roda, percussions
Carla Coves, Carmen Comes, Alba Galdón, Andrés Rodas, Toni Aparisi - bailarines.

10, 11 i 12 de febrer / ANTIC MERCAT / 19h
JAZZ VERMUT
COMBO TALLER SEDAJAZZ
AMBIENTACIÓ MUSICAL
Animació musical per Teen Jazz Ensemble, Kids Band i la Jove Big
Band Sedajazz amb oferta gastronòmica, prèvia als concerts.

Dijous 10 de febrer / ANTIC MERCAT / 20 h
MÚSIQUES DEL MEDITERRANI
MILO KE MANDARINI
Inspirats en cants sefardites, melodies populars procedents dels països mediterranis i cantessis de la variada
geografia espanyola, creen el seu propi llenguatge interpretatiu i compositiu. En els seus directes presenten un
ventall molt variat d’instruments procedents de les regions mediterrànies i fins i tot alguns d’ells construïts amb les
seves pròpies mans. En aquesta ocasió s’uneix a Nabil Naïr, d’àmplia trajectòria en les músiques modals i la
improvisació. Junts exploren la tradició mediterrània perseguint transmetre una profunda, alhora que pròxima,
identitat cultural.

ISABEL MARTÍN, veu, bendir, pandero de Peñaparda i pandereta
CARLOS RAMÍREZ, yayli tanbur, zanfona, çogür, ud, lyra de Creta amb cordes simpàtiques
NAÏR NABIL, clarinet I ney

PROGRAMA
MANYANA I MANYANA.
LOS KAMINOS DE SERKEÇI/ŞU DAĞLARIN
PUNCHA-PUNCHA/NIHAVENT YÜRÜK SEMAI
ME KEMI, ME INFLAMI
YO ERA NINYA
NANA DE RIBADELAGO
PATROUNINO
KONTYLIES/SOUSTA
AY MANCEBO/TEKEZ
PAN DE PÁJARO

Sefardí, Bulgaria/Milo ke Mandarini
Sefardí, Turquía/Trad. Turquía
Sefardí, Turquía/Carlos Ramírez
Roza Eskenazi, Turquía
Sefardí, Turquía/Milo ke Mandarini
Trad. Sanabria, Zamora
Trad. Bulgaria
Trad. Grecia
Sefardí, Turquía/Trad. Turquía
Carlos Ramírez e Isabel Martín

Divendres 11 de febrer / ANTIC MERCAT / 20 h
MÚSICA DELS BALCANS
ETNÓTIKA
Para la interpretación de este programa que se compone de hermosos temas tradicionales de diferentes países
balcánicos, se utilizarán, además de la voz, un gran número de instrumentos étnicos como la gadulka (rabel), la
tamburá (laúd), el kaval y la floguiera (flautas oblicuas), el nai (flauta de Pan), la tarambuka (tambor de copa), el tupan
(tambor), la dvoyanka (flauta doble), las gaitas de Tracia y los Rodopes y la guitarra. El canto se interpretará en las
correspondientes lenguas y variantes dialectales balcánicas.
NIKOLA TENEV, gadulka, cant I Direcció
TODOR SMILENOV, tamburá, bouzouki I cant
PABLO MEZZELANI, instruments ètnics de vent, guitarra, tamburá i cant
LUIS TABERNA, Percussió ètnica

PROGRAMA
Angelovata / gaidarska ruchenitsa (Bulgaria)
Za kogo si chuvash Dano (Macedonia del Norte)
Doina / Hora de la Dunare (Rumania)
Dukovski melodi / ruchenitsa (Bulgaria)
Milisse mou (Grecia)
Platno bieli zhalui baba (Bosnia–Herzegovina)
Bavna pesen / kopanitsa (Bulgaria)
Svilen somot ta sharena svila (Serbia)
Chiftetelli turkiko (Grecia)
Rodopski pesni (Bulgaria)
Siromah sam (Serbia)
Trandafir cu creanga-n apă (Rumania)
Solo de dvoyanka / More sokol (Macedonia del Norte)
Varnenski kiuchek (Bulgaria)
Mes tis polis to haman (Grecia)

Dissabte 12 de febrer / ANTIC MERCAT / 20 h
BATECS D’AL ANDALÚS
ORQUESTA ANDALUSINA DE LA MEDITERRÀNIA
Sens dubte els primers començaments d’aquesta música a Espanya va ser a través dels àrabs que van entrar a
Andalusia i amb els emigrants d’Orient Mitjà, enriquida amb la mescla de música oriental i música tradicional
autòctona de cadascun d’aquest llocs; desenvolupada en el temps, a través dels segles, adquirint gran part de la seua
fama gràcies a les bones relacions entre Al-Ándalus i el Marroc. Es va difondre a través de regnats durant segles XIII i
XIV, mantenint-se visqui principalment entre els marroquins que l’han transmès de generació en generació oralment i
cuidant especialment la seua autenticitat.
HAMID AJBAR, violí i veu
YOUSSEF EL HUSSEINI, kanun i veu
FATHI BEN YAKOUB, viola
MOSTAFA BAKKALÍ, llaüts
MUHSEN KOURAICH, def, panderos i veu
KHALID AHABOUNE, darbouga, panderos i veu

PROGRAMA
Twichiya nº 6.
Insiraf Btayhi.
Twichiya Istihlal.
Basit.
Insiraf Btayhi.
Insiraf Kudam al maya.
Twichiya Higaz Kabir.
Basit Higaz Kabir.
Nuba Garibat al Hussein.
Lamma Bada.
Nahawand.

Instrumental Danza nº 6 Andalusí
Modo Raml Al maya
Instrumental Danza
Qalali (¡Di amor mío!)
Modo Istihlal
Suite Andalusí
Instrumental Danza
(Lihabibi ursil Salam)
Noche Maravillosa
Tradicional Andalusí
Tradicional Tetuán.

Diumenge 13 de febrer / L’AUDITORI / 19 h
MEDITERRÀNIA
CAPELLA DE MINISTRERS
CARLES MAGRANER
Capella de Ministrers celebra amb Mediterrània la interculturalitat i recupera el patrimoni del Mediterrani des de la
música tradicional, renaixentista i barroca. Parlem d'una mar que hauria d'unir, que antany va servir com a font
d'inspiració per a molts intel·lectuals que fugien dels tabús protestants, i que hui dia s'ha convertit en escenari de
mort, desigualtats i enfrontaments constants per conflictes polítics que semblen inabastables. Un espai on la realitat
de la migració pren primacia davant qualsevol altra qüestió vital, i on la música torna a ser un llenguatge d'unió,
comuna i universal.
CAPELLA DE MINISTRERS
CARLES MAGRANER
Tenor

Pino de Vittorio

Soprano

Èlia Casanova

Violes
Kanun i saz
Guitarra barroca i tiorba
Cornamusa i mandolina
Percussió
Flautes
Violoncel

Carles Magraner
Aziz Samsaoui
Robert Cases
Eduard Navarro
Pau Ballester
Silke Gwendolyn Schulze
Lixsania Fernández

PROGRAMA
Lo ballo dell’Intorcia
Gagliarda napolitana
Antidotum Tarantulae

Antonio Valente (c.1520-c.1581)
Antonio Valente
Athanasius Kircher (1602-1680)
Tarantella Napoletana - Tono Hypodorico

Villanella ch’all acqua vai
In Toledo’una donzella

Giovan Leonardo Primavera (c.1540–1585)
Villotte alla napoletana a tre voci (Vinegia 1566)

Españoletas, Xacaras & Tarantela
Io ti vorria contar la pena mia

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?)
Vincenzo Fontana (C.1550)
Canzone Villanesche alla napolitana. Venettis 1545

Tu sai madonna mia
La Cortesia
Passacalle & Brando

Vincenzo Fontana
Vincenzo Fontana
Andrea Falconieri (1585/6-1656)

Cosi mi disprezzate
Se l’aura spira
Sì dolce è’l tormento

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Girolamo Frescobaldi
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Sona a Battenti
Stu pettu e’ fatto cimbalu d’amuri
Passacaglia della Vita
Canto dei carrettieri & Cant de batre
Ciaccona del Paradiso e dell’Inferno

Tradicional Puglia (G.De Vittorio – arr. C.Magraner)
Tradicional Puglia (G.De Vittorio – arr. C.Magraner)
Stefano Landi (1586?-1639)
Tradicional Sardegna (arr. G.De Vittorio)
Anónimo (siglo XVII)

INFORMACIÓ I ENTRADES: https://www.auditoritorrent.com/mediterrania-un-mar-de-musiques
Pati de butaques 12€ I Amfiteatre 12€ I Despeses de gestió: 1€ online
Des de la seua creació l'any 1987, el grup Capella de Ministrers, sota la direcció de Carles Magraner, ha desenvolupat una important
tasca investigadora i musicológica en favor del patrimoni musical espanyol, des de l'Edat Mitjana fins al segle XIX. L'activitat
concertística de la formació ha sigut molt intensa des de l'inici de la seua activitat, recorrent les millors sales de música d'Espanya:
Auditori Nacional d'Espanya, Palau de la Música de València, Palau de la Música Catalana, Auditori de León, Teatre de la Maestranza,
L'Escorial, Centre Conde Duque, Auditori de Castelló, Teatre Cervantes... Així mateix, ha participat en nombrosos festivals. La seua
projecció és també internacional. Ha realitzat gires de concerts i participat en festivals en països com França, Bèlgica, Romania,
Portugal, Holanda, Egipte, Itàlia, Alemanya, el Marroc, Anglaterra, Polònia, Tunísia, Xile, Portugal, Grècia, Argentina, Brasil, EUA,
Mèxic, Finlàndia, Àustria, Cuba, Croàcia, Xina, Algèria, Suècia, Noruega, Índia, etc. Al maig de 2008 va actuar en la inauguració de la
Casa de la Llengua Espanyola en Rodas, presidida per S. M. La Reina Donya Sofia en viatge oficial. Aqueix mateix any el grup va
participar en l'acte oficial d'homenatge al rei Jaume I que va tenir lloc en el Monestir de Poblet, amb motiu del 800 aniversari del seu
naixement.
Aquesta trajectòria d'estudi i recuperació de la música antiga ha quedat recollida en els més de 55 discos que ha gravat per a EGT,
Blau, Auvidis i CDM, segell discogràfic exclusiu de Capella de Ministrers, obtenint molt bones crítiques per part de la premsa
especialitzada, a més de premis i distincions entre les quals destaquen Millor Producció Discogràfica atorgat pel Ministeri de
Cultura, Premi Important de l'editorial Premsa Valenciana, el Premi Cívic 2008 d'Almussafes-Ribera Baixa, el Premi a la Difusió Plaça
del Llibre 2017, Premi Bankia a la Formació Musical Valenciana de caràcter professional i el distintiu como a segell de qualitat de la
GVA Mediterranew Musix. Ha sigut guanyador del International Classical Music Award 2018 (ICMA) en la categoria de Música Antiga
pel seu disc Quattrocento i finalista del International Classical Music Award 2021 (ICMA) en la categoria de Música Antiga pel seu
disc Super Lamentationes, el Premi Carles Santos de la Música Valenciana 2018 al millor disc de recuperació de patrimoni, a más de
finalista d'aquest guardó en 2019 i 2020. Ha rebut el Premi Menkes de la Sala Russafa a millorr espectacle de dansa de 2020 per A
Circle in the Water. Capella de Ministrers és membre de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua (GEMA).

La seua activitat ha anat més enllà de l'estrictament musical, realitzant incursions en les arts escèniques en col·laboració amb
reconeguts directors com Àlex Rigola, Juli Leal, Vicent Genovés, Jaume Martorell i Bigas Luna; amb coreògrafs com Santiago
Sempere, amb el Cor de la Generalitat Valenciana, amb músics d'altres disciplines com Joan Enric Lluna o Miguel Marín, fins i tot
amb reconeguts artistes del panorama contemporàni com Isabel Muñoz, Eva Lootz o Carmen Calvo. Ha recuperat la versió
escenificada de la sarsuela inèdita La Madrileña de Vicent Martín i Soler, el primer Oratori Sacre espanyol, i una aproximació
històrica a la interpretació del drama en dues parts per a la Festa de l'Asunmpció de la Mare de Déu d'Elx. La seua música del Cant
de la Sibil·la forma part de la banda sonora de la pel·lícula Son de mar de Bigas Luna. Aquest treball va suposar l'inici d'una relació
professional amb el director català, qui en 2003, va requerir la participació de Capella en l'adaptació de les Comedias Bárbaras de
Valle-Inclán, en la clausura de la II Biennal de València. La música del seu CD A Circle in the Water forma part de la banda sonora de
la pel·lcula: El cercle en l'aigua dirigida por Vicent Monsonís i basada en l'obra de teatre La Estancia de Chema Cardeña.

www.festivalarrels.es

