


Dimecres 8 de febrer  / ANTIC MERCAT / 19h 

LA NECESSITAT DE CANTAR 
CONFERÈNCIA | CONCERT INAUGURAL - ELISEO PARRA 

 

Eliseo Parra, inicia la seva carrera musical en 
els anys 60 com a bateria i cantant en grups 
de rock. En 1971 compagina els estudis de 
solfeig i harmonia en el Conservatori 
Municipal de Barcelona amb la seva activitat 
en el grup Mi Generación, que edita aquest 
any un L.P. amb cançons pròpies. A partir de 
1976, participa activament en el moviment 
musical jazzístic barceloní, que gira entorn de 
l a s a l a Z e l e s t e , t o c a n t a m b e l s 
grups Blay Tritono i la Rondalla de la costa. En 

1979 col·labora amb María del Mar Bonet en el 
disc de temes tradicionals mallorquins Saba de Terrer i s’integra en el grup valencià Al Tall. A la fi dels 70 i 
inicis dels 80  toca amb orquestres de salsa, com La Sardineta i La Platería, així com amb cantants com 
Ovidi Montllor, Gato Pérez, Marina Rossell i Jaume Sisa. En 1983 s’estableix a Madrid i comença a 
investigar la música tradicional castellana. Funda el grup Mosaic i grava amb ell dos discs. El primer d’ells 
és un homenatge al repertori del folklorista castellà Agapito  Marazuela, i el segon un disc de 
composicions pròpies d’inspiració tradicional. A partir de 1990, inicia una carrera discogràfica en solitari, 
centrada en la revisió del repertori tradicional del folklore espanyol des de paràmetres musicals 

“Si alguna cosa, per sobre de tot, m’ha quedat rotundament clar en la dotzena d’anys 
que vaig fer treball de camp, va ser la necessitat que té el gènere humà d’acompanyar 
la vida amb música. Sé que és una obvietat perquè ho veiem cada dia a tot arreu, la 
diferència és que fins als anys 30 el poble no disposava de cap “aparell” que emetés 
música. 
Aquesta necessitat va fer de l’individu un autèntic transmissor d’un corpus gegantesc 
de cants heretats per tradició oral durant generacions per a acompanyar gairebé tots 
els moments de la vida: nanas, jocs infantils, de joventut, de treball, de galanteig, de 
noces, de ball, romanços… a més dels propis de l’època  de l’any: Nadal, Carnestoltes, 
Quaresma, etc. 
Mitjançant un repàs a alguns d’aquests cants versarà la conferència que ens descobrirà 
la gran altura musical i lírica de l’obra del poble”.



contemporanis, amb influències de les músiques tradicionals d’altres països, de la música del Carib, del 
jazz i del rock. Té especial repercussió el seu disc Tribus Hispanas, amb el qual obté el primer premi en el 
concurs Villa de Madrid. En ell, Parra ofereix composicions pròpies inspirades en les cobles i danses de la 
zona central de la península Ibèrica. Després de la senda oberta per aquest disc renovador, segueixen 
uns altres com a Viva quien sabe querer, Premio Radio Ecca al mejor disco del año 2002. A més de com a 
intèrpret, Eliseo Parra ha fet treball etnològic de camp en col·laboració amb José Manuel Fraile Gil. Fruit 
d’aquesta col·laboració són els llibres Romancero tradicional de la provincia de Madrid, Cuentos de la 
tradición oral madrileña, La poesía infantil en la tradició madrilenya i El Mayo y sus fiestas madrileñas. Ha 
recorregut mig món actuant amb la seva magnífica i fidel banda i ha col·laborat amb gran part dels grups 
de “recreació tradicional” de la Península. Cal destacar també la seva Suite Romance, que va estrenar el 
Ballet Nacional i l’Orquestra Simfònica de Madrid i el seu treball com a músic i actor per a la Companyia 
Nacional de Teatre Clàssic en l’obra de Lope de Vega Peribáñez y el Comendador de Ocaña. Finalment, 
ressaltar la seva labor docent des de fa sis anys com a professor de percussió i cant tradicional.  
 
En desembre de 2022 anuncià la seva retirada dels escenaris, acomiadant-se amb les últimes actuacions i 
la presentació del seu últim disc, Diacrónico. 



Dijous 9 de febrer  / AUDITORI 
CONCERT ESCOLAR 
LA DAMA I L’UNICORN 
CAPELLA DE MINISTRERS | CÍA. TRANSFERMOVE 

 

INTÉRPRETS 

Laia Blasco, Dama  
Toni Aparisi, Unicorn 

Carmen Comes, Paula 
Carla Coves, Gos 

Alba Galdón, Mico 
Sonia Murillo, Lleó 

Carles Magraner, viola de gamba 
Robert Cases, Llaüi i arpa 

“La dama i l’unicorn” és un espectacle multisensorial familiar que ens acosta a la 
música medieval i a l’art a través de la interpretació d’uns tapissos flamencs del segle 
XV. Els espectadors coneixeran a Paula, una rebel adolescent que apareix a l’interior 
del tapís. Al costat dels enamorats, la dama i l’unicorn, la protagonista viatjará a través 
dels sentits fins a descobrir el significat del sisé tapis.  

Sota la direcció musical de Carles Magraner  i la direcció escènica de Toni Aparisi, el 
grup de música medieval Capella de Ministrers i la Cía. de dansa TransferMove, donen 
vida als textos originals de la escritora  Mercé Viana, combinant dansa, música, 
literatura i història. 



Dijous 9 de febrer  / ANTIC MERCAT / 20h 

SIXENA 
CAPELLA DE MINISTRERS  

INTÉRPRETS 

Èlia Casanova, veu  
Beatriz Lafont, veu 

Laia Blasco, veu 
Maria Morellà, veu 

Carles Magraner, viola de gamba 
Robert Cases, Llaüi i arpa 

Música i litúrgia en un noble monestir femení: el Reial Monestir de Sijena 
Amb la finalitat de reunir el res de les dames nobles del Regne i Corona d’Aragó, es va fundar 
en 1188 per desig de la reina donya Sancha de Castella, esposa del rei Alfons II d’Aragó, el 
Reial Monestir de Sijena (Osca), amb religioses del sagrat, sobirà i ínclit Orde Militar de Sant 
Joan de Jerusalem. Els avatars dels dos últims segles (robatoris napoleònics, dissolució del 
patrimoni després de la desamortització, i l’àmplia destrucció del monestir en 1936), dificulten 
la investigació, encara que això no reduïsca l’interés que suscita aquest antiquíssim i insigne 
cenobi femení per als estudiosos de la història i de les belles arts, mostrant amb aquest 
programa la seua importància musical.  Mínima és la documentació que conservem en 
l’actualitat, però suficient per a mostrar la relació que es va donar entre noblesa, litúrgia i 
música. L’estudi de les fonts, tant litúrgic- musicals com administratives, permet recrear i 
recrear-nos en una cuidada, sistematitzada i en no poques ocasions particular pràctica del cant 
dins de la litúrgia que va perdurar durant segles com a símbol identitari d’aquesta fundació 
real. El seu Cerimonial (1588) és el compendi d’aquestes, descrivint-les i especificant els espais 
arquitectònics del cenobi i aixovar utilitzats per a la seua pràctica, estant musicalment 
confirmades i adornades pel seu Processional (s. XIV-XV).  

El present programa ens traslladarà, mostrant una riquesa melòdica, tres dels moments més 
significatius de l’any litúrgic: la festivitat de Sant Joan Baptista, els cants de la qual evocarien a 
les religioses la seua professió en el monestir; la celebració del Mandatum del Dijous Sant, 
que tant interés va tindre la reina fundadora a sistematitzar com a exemple de dedicació als 
pobres en una fundació hospitalària; i la intensitat de la Pasqua, mantenint més enllà de 
Concili de Trento la representació de la Visitatio sepulchri, en aquest cas, el denominat «cant 
dels àngels de Pasqua».  

Alberto Cebolla 



PROGRAMA 

 

1. San Juan Bautista 
In nativitati sancti Ioannis Baptistae 
  
Ad processionem 
Iohannes Baptista (Benedicamus. Huelgas) 

Ingresso Zacharia ℣ Et Zacharias (responsorium) 
Praecursor Domini  ℣ Hic est enum (responsorium) 
Elisabeth (Motete. Madrid) 
Inter natos mulierum ℣ Hic Venit (responsorium) 
Descendit angelus Domini ℣ Ne    
timeas (responsorium) 
  
Ad refectorium 
His est enim precursor et magnus   
Iohannes (Benedicamus. Huelgas) 
Tu puer propheta (allelluia) 

2. Lavatorio del Jueves Santo 
Feria V in Cena Domini 

Ad lotionem pedum  
Ave Maria gratia plena (Conductus. Huelgas) 

Cena facta, sciens (antiphona) 

Postquam surrexit Dominus (antiphona) 
Vos vocatis me Magister (antiphona) 

Domine, tu mihi lavas pedes  (antiphona) 
In hoc cognosent (antiphona) 

Diligamus nos ad invice (antiphona) 
Ubi est caritas et dilectio (antiphona) 

Verbum bonum et suave (Organa. Huelgas) 
Una sabbati surrexit (hymnus) 

Tellus ac aethera iubilat (hymnus) 
Rex eterne maiestatis (Conductus. Huelgas)

3. Visitatio Sepulchri 
Dominica Resurrectionis. In tempori Paschali 

Drama litúrgico 
Vidi aquam (antífona)  
Victime paschali laudes (Organa. Huelgas) 
Ortum predestinatio (verbeta/prosula) 
Venite et videte (EH ms8 fol4r) 
Quem queritis in sepulchro 

Ad refectorium 
Pascha nostrum inmolatus (alleluia) 
Victimae paschalis laudes (sequentia) 



Divendres 10 de febrer / ANTIC MERCAT / 20h 
ELS DIES I LES DONES 
SIS VEUS 

INTÉRPRETS 

Eva Dénia, cant i guitarra  
Lola Ledesma, cant, percussions, 

guitarra 
Mª Amparo Hurtado, cant, 

percussions i guitarró 
Maribel Crespo, cant, llaüt 

buzuqui, percussions 
Merxe Martínez, violoncel 

Patxi Ferrer, cant, ball i percussions 

Després de cinc anys rodant el seu Homenatge a Vicent Andrés Estellés, les valencianes Sis 
Veus estrenen Els dies i les dones, un espectacle on la música tradicional i la poesia tornen a 
trobar-se. 
 
Peces populars arranjades per a l’ocasió  −amb textos molt acurats que les actualitzen−, 
juntament amb temes originals d’inspiració tradicional. Tot al servei d’una història que situa la 
dona en les diferents etapes del cicle de la vida. Els poemes de Lola Andrés entrellacen les 
cançons i estructuren el conjunt. 
 
Un espectacle dinàmic, amb pinzellades de ball, per a regalar-se l’oïda i la vista. 



PROGRAMA 

Els dies farcits de sol 
Poema de Lola Andrés 

1. Ara torne de segar (batre de Llucena) 
 Melodia tradicional 
 Lletra i arranjament: Eva Dénia 
 
2. Primavera primavera (jota de Bugarra) 
 Música tradicional 
 Lletra: Eva Dénia 
 Arranjament: Maribel Crespo 
 
3. Bressolant (suite de bresssols) 
 Música tradicional (València / Tavernes de  
 la Valldigna / Enguera / Guadassuar) 
 Arranjament: Eva Dénia 
 Lletres: popular / Eva Dénia / Eva Dénia /  
 popular 

4. No em mane més faena 
 Música: cançons infantils tradicionals   
 (cançoner de Guadassuar) 
 Lletra: Eva Dénia  
 Arranjament: Maribel Crespo 

5. Romanç de Cileta 
 Cancó tradicional (Alfarb) 
 Arranjament: Maribel Crespo 

6. Per tu vaig vindre a l’arena (havanera) 
 Música, lletra i arranjament: Eva Dénia 

7. Per no dir el que pensava 
(malaguenya de Pedralba) 
 Música tradicional. 
 Lletra: Eva Dénia     
 Arranjament: Maribel Crespo 

8. Tu em vols blanca (bolero pardo) 
 Música i arranjaments: Maribel Crespo 
 Lletra: Eva Dénia (inspirada en el poema  
 d’Alfonsina Estorni “Tú me quieres alba”) 

9. Tant he sembrat en ma vida 
(Valencianes de l’U i el Dos de Corbera) 
 Música tradicional 
 Lletra: Eva Dénia  
 Arranjament: Maribel Crespo 

10. La Colometa 
 Música: Vicent Torrent 
 Lletra popular 
 Arranjament: Maribel Crespo 

11. Torna la vida (seguidilles d’Hortunas) 
 Música tradicional 
 Lletra: Eva Dénia 
 Arranjament: Maribel Crespo 

12. Bolero de l´home insomne 
 Música i lletra: Carles Dénia 
 Arranjament: Carles Dénia/Maribel   
 Crespo



Dissabte 11 de febrer / ANTIC MERCAT / 20h 
EL BUFÓ DE LA REINA 
TONI APARISI 

INTÉRPRETS 

Toni Aparisi, bufó  
Carles Magraner, viola da gamba 
Robert Cases, guitarra renaixentista 

 

La superstició tradicional que els geperuts o deformes donaven bona sort queda ben 
reflectida pel fet que el bufó de la reina Germana de Foix ho fora i que en les corts europees la 
gepa siga objecte d’hilaritat però també de protecció. 

“El muerto más alegre es el cheposo, que dentro de la caja baila”. El canonge Ester és un 
personatge de El Cortesano de Luis Milà, geperut, còmic, que gaudeix de les llibertats de 
bufó, com aquells personatges permitius de les rondalles gregues o Puccinella a Itàlia… El 
bufó de la reina és un espectacle de tall crític i satíric en el qual es combina el text amb la 
música renaixentista i la dansa contemporània. 



Diumenge 12 de febrer / AUDITORI / 19h 
EL COLLAR DE LA PALOMA 
CAPELLA DE MINISTRERS | IMAN KANDOUSSI 

INTÉRPRETS 

Iman Kandoussi, veu  
Carles Magraner, rebec/violas 

Robert Cases, arpa/rubab/llaüt 
Aziz Samsaoui, kanun/saz/oud 
Kaveh Sarvarian, nay/tombak 

Miguel Ángel Orero, percusions 

Guanyador dels premis ICMA 2023 

Ibn Hazm de Córdova va nàixer en 994 i va viure els anys més crítics de l’islam andalusí. El seu 
temps va presenciar la dissolució del califat i la formació de les taifes que havien d’accelerar el 
declivi del poder musulmà a la Península ibèrica. Ell és el testimoni privilegiat d’aquests 
esdeveniments, i en dona fe amb una obra enciclopèdica, fecunda i rica. El collar de la coloma 
—en àrab طـــــــوق الحـــــــمامـــــــة, Ṭawq al-ḥamāma— és una obra del segle XI escrita en àrab i en prosa per 

Ibn Hazm. L’amor és el fil conductor entre tots els temes interessants que tracta. L’amor ha 
acompanyat l’autor durant els anys viscuts i ara mou el seu record; és el motiu sobre el qual 
reflexiona vitalment i filosòficament. És un llibre de reflexions sobre la vertadera essència de 
l’amor i intenta descobrir què té de comú i d’immutable al llarg de segles i civilitzacions 
d’influència neoplatònica, anomenat «amor udhrí», i inclou detalls autobiogràfics. És també un 
diwan o una antologia poètica de tema amorós. S’hi exposen alguns aspectes de l’experiència 
amorosa, de manera que constitueix un testimoniatge de primera mà de la vivència de l’amor 
a al-Àndalus durant la dinastia omeia. Va ser escrit a Xàtiva cap a 1022. El títol complet de 
l’obra és El collar de la coloma – sobre l’amor i els amants i reflecteix el costum en la literatura 
àrab del moment de crear títols ornamentals: la coloma és bonica, però el collar que porta és 
el que l’embelleix, de manera que representa la bellesa màxima. 



PROGRAMA 

 

I Los Fundamentos del amor inalterable 
 Te amo con un amor inalterable  
 Melancólico, afligido e insomne  
 Me quedé con ella a solas  
 Querría saber quién era  

II De quien se enamora en sueños y el poder de la mirada  
 Pecaron mis ojos 

El verdadero amor  
 Reproches y quejas 

III Los accidentes del amor, sus cualidades loables y vituperables  
 Tu mensajero es como una espada 
 Era flecha mortal 
 No des crédito 

IV La unión amorosa, la fidelidad y la traición  
 Cuando se cimbrea al andar 

Desearía rajar mi corazón con un cuchillo  
 Me alejo de quien amo 
 Mis ojos 
 Caen postradas las flores 

V La conformidad, los celos, el olvido y la muerte 
 Cuando no puedo estar cerca de mi dueño  
 Por ti tengo celos 
 Recorríamos los rincones de un jardín 

Si muero de amor  
 Trátame como quieras 



INFORMACIÓ I ENTRADES: https://www.auditoritorrent.com/el-collar-de-la-paloma 
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

https://www.auditoritorrent.com/el-collar-de-la-paloma

