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IV Festival de Músiques en Terres de Cruïlla
Encetem la IV 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 2016 ens hem proposat un nou repte: dissenyar un 
projecte plurianual que ens permetrà l’aproximació a la música en 
binomi amb la literatura, la festa, la dansa, la vida quotidiana i les 
arts. El nostre propòsit és, en acabar aquest cicle, organitzar un 
congrés internacional l'any 2021 que ens permeti extreure’n 
conclusions i establir paral•lelismes amb altres realitats geogràfiques 
i/o culturals. Per a fer-ho, la temàtica triada s’aborda des de diferents 
perspectives i es compta amb investigadors i artistes, donant tanta 
importància a l’aproximació teòrica com a la pràctica.

El programa de 2016 inclou un concert de la banda de música de la 
Sénia amb cantautors,  una jornada de formació sobre música i 
literatura, tallers de jota, trobada de danses tradicionals i diversos 
concerts i espectacles. Podreu veure totes les activitats  detallades al 
programa del festival que trobareu en aquest mateix blog, així com 
informació sobre els participants i els diferents espectacles. Si voleu 
participar en la jornada us hi haureu d’inscriure. Trobareu la 
informació i el formulari a l’apartat corresponent.

Us esperem a la Sénia.
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DMG 23 d’octubre
De 12 a 14h. - De 12 a 14h. - Tallers de jota cantada i jota ballada, Tallers de jota cantada i jota ballada, 
Al recinte de la Fira d'Artesania de la fusta de la Sénia, 
Polígon Pla de la Bassa.

A càrrec de Pere Gumbau i Carme Balagué, de 
l'Escola de ball, cant i música tradicional Lo Planter.

IV FESTIVALIV FESTIVAL

 La 
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DIS 29 d’octubre

Jornada: Música i Literatura Jornada: Música i Literatura 
a les Terres de Cruïllaa les Terres de Cruïlla. 

A l’Auditori del Centre Obrer de la Sénia, c/ Primer de Maig, 14

De 9 a 9:30h. - Recollida d'informació
9:30h. - Inauguració de la jornada

De 10 a 11h. - Xerrades  De 10 a 11h. - Xerrades  (Coordina: Joan Vidal)
10h. - Música i literatura, a càrrec de Carles Duarte.
10:30h. - Música i literatura a les Terres de Cruïlla, a càrrec de Josep 
Sebastià Cid.

11h. - Pausa cafè

De 11:30 a 14h. - Roda d'experiències De 11:30 a 14h. - Roda d'experiències (Coor.: Elena Espuny)

->-> "La creació musical sobre la base de la literatura""La creació musical sobre la base de la literatura" a càrrec de 
Jesús Fusté, cantautor; Jesús M. Tibau, escriptor i Toni Just, guitarra.
-> -> "Els plaers, de dos en dos""Els plaers, de dos en dos". Residències creatives de Litterarum a 
càrrec de Jordi Llavina, escriptor i Albert Pujol, director de Litterarum.
-> -> "Espero meravelles""Espero meravelles", a càrrec de Mirna Vilasís, cantautora, sobre 
poemes de Montserrat Abelló. 
-> -> "A través de Vinyoli""A través de Vinyoli" de Xavi Múrcia, cantautor, dedicat a la poesia 
de Joan Vinyoli.
-> -> "Poesia musicada""Poesia musicada". Poemes de Desideri Lombarte. A càrrec de 
Túrnez i Sesé. Xavier Túrnez, veu i guitarra i Daniel Sesé, guitarra.

14h. - Dinar

De 16 a 18h. - Tallers i demostracions De 16 a 18h. - Tallers i demostracions 
(Coordina: Victòria Almuni)

->-> "Poesia i música: llaurar el maridatge de les emocions""Poesia i música: llaurar el maridatge de les emocions". A càrrec de 
Montse Castellà i Laura Borràs.
->-> "Maragall, Raspall i Vergés. Una aproximació des de la música coral""Maragall, Raspall i Vergés. Una aproximació des de la música coral" 
a càrrec de Josep Ollé, Rut i Txell Queralt, Cinta Ollé i Núria Podeschva.

Activitat per a tots els públics, entrada gratuïtaActivitat per a tots els públics, entrada gratuïta

18.30h - Visitacions. O la concepció de l’immaterial. 18.30h - Visitacions. O la concepció de l’immaterial. 
Acció artística de Maria Pons

A l’Auditori del Centre Obrer de la Sénia, c/ Primer de Maig, 14

19.30h. - Visita a l'exposició: Patrimoni oblidat, 19.30h. - Visita a l'exposició: Patrimoni oblidat, 
memòria literàriamemòria literària. 
A la Casa de Cultura de la Sénia, c/ del Mestre Esteller, s/n.

Proposta que lliga els elements del patrimoni cultural tangible que 
estan o han patit el pas destructor del temps amb les descripcions 
literàries d’aquests elements patrimonials.
Exposició produïda per la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana i l’Institut Ramon Muntaner.

Oberta del 29 d'octubre al 27 de novembre. 

Horari: dj. i dv. de 18 a 20h., i dmg de 11 a 13h. 

22h. 22h. Concert de Músiques en Terres de CruïllaConcert de Músiques en Terres de Cruïlla. 
Joan Rovira, Andreu Valor i la Banda de 
Música de l'Agrupació Musical Senienca
A la Casa de Cultura de la Sénia, c/ del Mestre Esteller, s/n.

Venda d’entrades Venda d’entrades des del dia 10 fins el 25 d'octubre: Oficines de 
l'Agrupació Musical Senienca, c/ Bisbe Berenguer de Prats, 7. De 
dilluns a divendres, de 11 a 13,30 h. Preu: 5€. 
El dia del concert 7€. Tel. d’informació: 679.364.008

  

DMG 30 d’octubre
12h. - 12h. - Taller de danses tradicionalsTaller de danses tradicionals
A la Plaça Catalunya
Esbart Català de Dansaires

17h. - Trobada de grups de danses tradicionals17h. - Trobada de grups de danses tradicionals
Al Pati del Centre Marcel·lí Domingo de la Sénia, Passeig de 
la Clotada, 23-25. 
amb participació de grups de Canet lo Roig (País Valencià), Esbart 
Català de Dansaires (Catalunya), Grup de jota de la Casa d'Andalu-
sia de la Sénia i Dolçainers de Joventuts Unides de la Sénia

DMG 6 de novembre
17:30h. - Concert de música coral: 17:30h. - Concert de música coral: 
Hereus catalans de la tradició coral europea.Hereus catalans de la tradició coral europea.
A l’Església de Sant Bartomeu de la Sénia. Plaça Major
Director: Esteve Costa / Cor: Pax Cor de Cambra
Obres de: Josep Vila i Casañas, Gerard López Boada, Josep Maria 
Guix, Josep Ollé i Sabaté... i de Ola Gjeilo, Richards Dubra, György 
Orban...

DIS 26 de novembre
19:30h. - Concert de Santa Cecília. Ovidi Simfònic.19:30h. - Concert de Santa Cecília. Ovidi Simfònic. 
A la Casa de Cultura de la Sénia, c/ del Mestre Esteller, s/n.
Amb la Coral Sant Jordi i la Banda de Música de l'Agrupació 
Musical Senienca. 
Amb la participació de la Coral Polifònica de Joventuts Unides i 
de les bandes Infantil i Juvenil de l'Agrupació Musical Senienca.

... DIS 29 d’octubre


