VI Festival de Músiques en Terres de Cruïlla
Ens trobem davant la sisena edició del festival Músiques en Terres
de Cruïlla amb l’objectiu de reunir música, cant i dansa d’arreu dels
territoris de l’antiga Corona d’Aragó. Ho fem des d’un territori que cada
dia viu la diversitat i la riquesa cultural que aporta la nostra situació
geogràfica de centralitat.
Aquest any 2018 el dediquem al binomi música i festa.
festa Com en
edicions passades la temàtica triada s’aborda des de diferents
perspectives i es comptarà amb investigadors i artistes, donant tanta
importància a l’aproximació teòrica com a la pràctica.
El programa de 2018 s’encetarà el 21 d’octubre amb els tallers de
jota dins del marc de la Fira de l’Artesania de la fusta de la Sénia.
Continuarà el dissabte 27 d’octubre amb la jornada de formació
dedicada a la música de la festa amb la presencia d’especialistes i
artistes que ens presentaran les seues experiències, tant en format
de xerrades i presentacions com en demostracions al carrer.
Diumenge 28 al matí es farà una tanda de seguici popular pels carrers
del poble amb participació d’elements, grups amb les seues músiques,
vinguts de tot l’àmbit territorial del festival.
Finalment, dissabte 3 de novembre es farà el concert central del
festival amb l’actuació de la cantant algueresa Franca Masu, recent
Creu de Sant Jordi, acompanyada de la Banda de Música de l’Agrupació
Musical Senienca.
Al blog del festival trobareu informació més detallada sobre els
participants, els diferents espectacles, horaris i llocs. Us aconsellen
participar en la jornada del dia 27, cal inscriure’s però és gratuït.
Us esperem a la Sénia!

Comitè organitzador
organitzador:
Victòria Almuni, Elena Espuny, Mercè Gisbert,
M. Carme Jiménez, Lluís Miró, Daniel Puig,
Pep Vila, Clàudia Ruiz, Montse Castellà,
Joan Vidal.
Secretaria
Secretaria:
Lluís Miró. Centre d'Estudis Seniencs.

Diumenge 21 oct

T 1267-2018

12 h Tallers de jota cantada i jota ballada.
A càrrec d’Arturo Gaya i Ester Baiges, de l’Aula de Músiques de
la Terra (CIJTE-Casa de la Jota).
► Al recinte de la Fira d'A rtesania de la fusta de la Sénia,
Polígon Pla de la Bassa.

més informació:

musiques terresdecruilla
musiquesenterres
cruilla.
wordpress.com
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Dissabte 27 oct
Jornada. Les

músiques de la festa

La música és un element fonamental en el context festiu:
diferents parts de la festa i dels seus elements festius estan
directament vinculats a unes músiques o a unes formacions
musicals determinades. El que pretenem mostrar a través
d’aquesta jornada és la importància de la música per a la festa,
una música que és un element fonamental del patrimoni
cultural immaterial dels diferents territoris amb una càrrega
identitària molt forta a nivell local, tot i que també existeix un
repertori musical comú que forma part de la tradició festiva de
diferents generacions i territoris. La música també serveix per
a marcar els diferents tempos d’una festa i serveix per a
ordenar els diferents elements que conformen el seguici festiu.
La jornada també posarà en valor les diferents formacions
musicals implicades en la festa.
9.30 h Lliurament de materials i inauguració de la jornada.
10 h Ponència marc: Música i festa en el context mediterrani.
A càrrec d’A naïs Falcó. Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí.

Roda d'experiències
10.45 h Seguici festiu, música i protocol. A càrrec de Rosa Canela.
Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la
Generalitat de Catalunya.
11.15 h Les músiques de Santa Tecla. A càrrec d’Esther Roca. Tècnica de
Cultura l’A juntament de Tarragona.
11.45 h Pausa / cafè.
12.15 h Les músiques de La Patum. A càrrec d’Òscar Garcia. Cia de Jocs
l’A nònima.
12.45 h El paisatge cultural de l’ermita de la Pietat. Música, art i
ritualitat en els últims 9.000 anys. A càrrec d’Agustí Vericat. Llicenciat
en Història i tècnic de Patrimoni i Turisme de l’Ajuntament d’Ulldecona.

13.15 h Les orquestres de ball. Música per a la festa. A càrrec de Marc
Ballester. Antropòleg.
13.45 h Músiques i rituals de la festa de la Mare de Déu de la Salut
d’Algemesí. A càrrec de Juli Blasco. Director del Museu Valencià de la
Festa.
14.15 h La música de La Festa del Mercat a la plaça d’Amposta: la
recuperació i promoció del patrimoni musical ebrenc de principis
del segle XX. A càrrec de Jordi Príncep. Director artístic de la Festa.

Diumenge 28 oct
11 h Seguici festiu de les Terres de Cruïlla
Gegants i capgrossos de la Sénia
Gegants de Falset
Nan Cucut de Barcelona

Dinar.

Capgrossos del Matarranya

17 h El ball de mantons de Vilanova. A càrrec de Francesca Roig.
Músic i investigadora de la Cultura Popular.

Garot de l’A rboç
Cucafera de Tortosa

17.30 h El ball de mantons d’Ulldecona. A càrrec de Joan Roig.
Historiador.
►

Auditori del Centre Obrer de la Sénia. c/ del Primer de Maig, 14.

Entrada lliure prèvia inscripció a musiquesenterresdecruilla.wordpress.com

Tornejants d’A lgemesí
Ball de Turcs i Cavallets de Tarragona
Dolçainers de Joventuts Unides
Banda de Música de l’A MS

Demostracions a la Plaça Major
18.30 h Anem a cantar corrandes. A càrrec de Cor de Mitjans i Grans de
Joventuts Unides, Banda de l'Escola de l'A grupació Musical Senienca i
Corrandes són Corrandes.
19 h Ball de Mantons d’Ulldecona acompanyat per la xaranga d’ Ulldecona.
19.30 h Dansa de la Sénia a càrrec del Grup de Jota de la Casa d’A ndalusia de la Sénia i els dolçainers de Joventuts Unides.
►

Plaça Major de la Sénia

Sopar Musical
21.30 h Sopar musical amb el grup Corrandes són Corrandes i músics del
territori.
Preu del sopar: 32 euros.
Reserves al correu electrònic centredestudis.lasenia@gmail.com.
► Restaurant l’Antic Molí
Carretera d’Ulldecona a la Sénia, km. 10

► Recorregut: Ajuntament, c/ Tarragona, c/ Lleida, c/ Parc,
Plaça Catalunya, c/ Primer de Maig, Plaça Sant Josep, c/ Lleida,
c/ Tarragona, Passeig de la Clotada i Plaça Catalunya.

Dissabte 3 nov
21.30 h Concert de Músiques en Terres de Cruïlla.
Franca Masu (l’A lguer)
i la Banda de Música de l’A grupació Musical Senienca.
►

Casa de Cultura de la Sénia.
Preu: 5€
Venta d’entrades del 15 al 30
d'octubre, de dilluns a dijous
de 17 h a 19.30 h i divendres
d’11 h a 13 h a les oficines de
l'A grupació Musical Senienca,
c/ Bisbe Berenguer de Prats 7,
La Sénia.

