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Organitza: Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March
Mare de Déu de l’Olivar, 30 / 46900 Torrent
Telèfon 961 588 221 / museu@museuhortasud.com
www.museuhortasud.com
Direcció i coordinació del cicle: Josep Vicent Frechina
Totes les conferències seran a les 20.15 hores a l’Andana.
Tots els concerts seran a les 22.15 hores al corral del museu.
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El Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferrís March” 
ompli de música els seus espais. Per vuité any consecutiu 
organitzem un cicle dedicat a la música valenciana, 
patrimoni extraordinari d’una realitat cultural que no es 
toca però es gaudeix. Amb l’objectiu de conèixer, recuperar 
i divulgar la tradició oral de la cançó valenciana, i amb el 
propòsit d’apropar-nos des del passat a la realitat actual, 
aquest cicle s’ha organitzat en quatre sessions, totes elles 
amb una part teòrica i un altra més lúdica, oberta a la 
participació de qualsevol persona que vullga passar una 
bona estona amb la nostra música.
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7 de juny
el cant 
polifònic a la 
mediterrània

Conferència: Josep Vicent Frechina. Concert: Aljub. 
Presentació del seu nou disc en minúscula (autoedició, 2012) 
Xavi Alaman, contrabaix. Joansa Maravilla, percussió i llaüt.

Jota Martínez, cordes tradicionals i viola de roda.
Josep Pérez, veu i percussió.

Queda autorizado a 
distribuir publicamente este 
folleto. © Museu Comarcal 
de l’Horta Sud Josep 
Ferrís March
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romanços, 
xistes i 
oracions. 
els cecs i la 
transmissió 
del cançoner

Conferència: Fermín Pardo 
Concert: Naiet Cirerer, Som romancers 

Queda autorizado a 
distribuir publicamente este 
folleto. © Museu Comarcal 
de l’Horta Sud Josep 
Ferrís March



Dijous 7 de juny

El cant polifònic a la 
Mediterrània

Conferència: Josep Vicent 
Frechina 
Concert: Aljub. Presentació 
del seu nou disc en minúscula 
(autoedició, 2012) 
Xavi Alaman, contrabaix. 
Joansa Maravilla, percussió 
i llaüt. Jota Martínez, cordes 
tradicionals i viola de roda. 
Josep Pérez, veu i percussió.

El grup ALJUB celebra els 10 anys del 
seu naixement i ho fa presentant el seu 
quart treball discogràfic, En minúscules. 
Si en discos anteriors ALJUB ha 
comptat amb molts col·laboradors, en 
aquest ha optat per un disc minimalista, 
gravat només pels mateixos músics 
que tocaran als concerts. El criteri 
musical continua la línia dels seus 
treballs anteriors, recuperant melodies 
i cançons tradicionals valencianes, 
bàsicament extretes de la Fonoteca de 
Materials. Això sí, en aquesta ocasió 
totes les lletres tradicionals han estat 
substituïdes per textos obra de Joansa 
Maravilla.

Dijous 14 de juny

Romanços, xistes i oracions. 
Els cecs i la transmissió del 
cançoner 

Conferència: Fermín Pardo 
Concert: Naiet Cirerer, Som 
romancers

Jacint Hernández com a Naiet Cirerer 
acompanyat de Dani Miquel a la viola 
de Roda i Pep “Mama” Juste a les 
cordes, venen a cantar-nos Batres, 
Romanços, Havaneres, Malaguenyes, 
Peteneres, Valencianes, Contes… 
d’abans i d’ara. Un espectacle acariciat 
per l’humor i ironia de la gent de poble, 
els acudits i ventures del dia a dia, i la 
saviesa e història que no cal deixar de 
recordar.

El Museu Comarcal de l’Horta Sud “Josep Ferrís 
March” ompli de música els seus espais. Per 
nové any consecutiu organitzem un cicle dedicat 
a la música valenciana, patrimoni extraordinari 
d’una realitat cultural que no es toca però es 
gaudix. Amb l’objectiu de conèixer, recuperar i 
divulgar la tradició oral de la cançó valenciana, i 
amb el propòsit d’apropar-nos des del passat a 
la realitat actual, aquest cicle s’ha organitzat en 
dos sessions, totes elles amb una part teòrica i 
un altra més lúdica, oberta a la participació de 
qualsevol persona que vullga passar un moment 
agradable amb la nostra música.
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