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Enguany, les nits de Palma recuperen aquesta cita estiuenca de confl uència 
entre cultures i llengües a través de la música, i ho fan amb unes Cançons de la 
Mediterrània renovades, reinterpretades, compromeses amb les tradicions alhora 
que obertes a la modernitat, en un mestissatge propi d’una mediterrània universal.

En aquesta edició us presentam, al llarg de quatre nits, vuit propostes molt diverses, 
per a descobrir sons i colors d’aquesta Mediterrània plena de contrasts, antiga i 
canviant, que cada dia es reinventa i es renova.

Gaudiu de la vetlada!

ANNA FERRER - TEL·LÚRIA 
(Menorca)
Cançó d’autor i popular menorquina

TEL·LÚRIA és un projecte de música d’autor inspirat en allò 
propi de Menorca i la seva cultura. Sonoritat terrosa, natural, 
propera als aires folklòrics musicals de Menorca; innegable, el 
caràcter mediterrani del grup. Tel·lúria passa per la profunditat, 
la connexió amb la Terra, la celebració, la refl exió, l’espiritualitat, 
el joc, l’amor i la sensualitat. Una declaració d’intencions que 
defi neix el marc tel·lúric de cada part del procés artístic.

Anna Ferrer, veu / Mario Mas, guitarra espanyola, llaüt i guitarra elèctrica /
Guillem Aguilar, baix i mandola / Miquel Àngel Cordero, contrabaix / Dídac 
Ruiz, n’goni i percussions.

GABACHO MAROC 
(El Marroc / França / Alger) 
Afrojazz, gnaoua i berber

Instruments tradicionals marroquins, percussions africanes i 
del Magreb, mesclats amb metalls amb un toc de jazz. Set 
músics de França, el Marroc i Alger, dirigits per Maâlem 
Hamid Moumen. Les composicions s’inspiren en l’herència 
del gnaoua, la música africana, el jazz, el fl amenc i la tradició 
berber, més enllà d’estils i fronteres.
Nominats als premis African Music, GABACHO MAROC 
actua enguany a més de 40 festivals d’Europa, Àfrica, Àsia 
i Amèrica. 

Hamid Moumen, veu i guembri / Aziz Fayet, veu, oud i percussions / 
Frédéric Faure, n’goni, percussions i cors / Illyes Ferfera, saxo i cors / 
Pierre Cherbero, teclats i cors / Eric Oxandaburu, baix i cors / Vincent 
Thomas, bateria.

MIQUEL GIL TRIO 
(País Valencià)
Cançó d’autor i popular valenciana

MIQUEL GIL, veterà de l’escena musical valenciana, du més 
de 40 anys a l’escenari. L’autor, que va començar amb Al Tall, 
revisa la cançó tradicional i la fa seva, pròpia i inconfusible 
en un exercici amb el qual  demostra la seva capacitat 
de traspassar les fronteres de la world music i de barrejar 
infl uències, de crear mestissatge, amb un peu en la tradició i 
un altre en la modernitat.

Miquel Gil, veu i guitarra / Eduard Navarro, multiinstrumentista / Gusmà 
Gil, baix elèctric.

AMARATERRA 
(Itàlia / Anglaterra / França / Grècia)
Pizzica, tarantel·la i música popular del sud d’Itàlia

Les arrels de la Pizzica es perden en la nit dels temps, en 
l’època dels festivals dionisíacs i els mites pagans de la 
Mediterrània: sensualitat, superstició, catarsi col·lectiva, ball i 
trànsit. 
Projecte sorgit a Londres a partir de la reunió d’una 
colla d’“expatriats” del Salento (regió del sud-est italià), 
AMARATERRA ens presenta una selecció festiva i enèrgica de 
Pizzica, tarantel·la i músiques de tot el sud d’Itàlia. Música per 
a no aturar-se de ballar.

Simona de Leonardis, veu i dansa / Carla Pandarese, veu i dansa / 
Massimiliano Passante, veu i tamburello / Federico Tommasi, veu i 
tamburello / Antonio Fersini, guitarra i veu / Alfredo Giani, mandola, guitarra 
i veu / Cassandre Balbar, fl auta i cornamusa / Stelios Katsatsidis, acordió 
/ Daniele Rizzo, tamburello, dansa i harmònica / Mark Glanville, veu baríton.

LES ANXOVETES 
(Catalunya) 
Havaneres amb veu de dona

En un territori eminentment masculí com és el de les 
cançons tavernàries i marineres, aquestes tres joves gironines 
representen el trencament dels vells clixés i de les tradicions 
atàviques. I ho fan des d’una actitud valenta. 
LES ANXOVETES ens presenten un repertori d’havaneres i 
cançons marineres passades per la seva visió femenina, 
fresca, alegre i suau i, com qui no vol la cosa, ens transporten 
a bord d’un llaüt, gronxat per les ones.

Montse Ferrermoner, veu / Marta Pérez, veu / Tona Gafarot, veu / Xevi 
Pasqual, contrabaix / Salva Gallego, guitarra.

JASMINA PETROVIC & 
KLEZMER MUZIKANTEN 
(Croàcia / Bulgària / Mallorca / Alemanya)
Música klezmer i balcànica

La cantant croata establerta a Mallorca JASMINA PETROVIC, 
acompanyada de la KLEZMER MUZIKANTEN, ens presenta 
un repertori que s’endinsa en les arrels de la tradició jueva 
europea, passada pel fi ltre de les infl uències musicals dels 
components de la banda.

Música klezmer i cançons sefardites de festa que conviden el 
públic a cantar, ballar, riure i plorar en un espectacle ple de 
màgia i energia.

Jasmina Petrovic, veu / Nanko Kirchef, clarinet / Miguel Ángel Bestard, 
tuba / Anton Lara, acordió / Cristian Lehnert, violí.

BOC 
(Mallorca)
World Folk Fusion

Els mallorquins BOC són ja un projecte consolidat. Gràcies a 
la passió i l’energia que posen damunt l’escenari i als anys 
de feina prèvia i d’evolució, han aconseguit fer arribar el seu 
popurrí folk tant al públic més jove com al més selecte i entès. 

Darrere de la seva proposta musical hi ha un respecte profund 
cap a qualsevol estil de música, de qualsevol banda i època 
del món. I ho mesclen amb mestratge i mesura, perquè amb 
una cançó facem la volta al món i tornem. I, a la tornada, 
iniciem un nou viatge amb la següent. No és folk. És tot el folk!

Joan Frontera Luna, piano, acordió, fl abiol i tamborino / Pere Frontera Luna, 
xeremies i fl auta travessera / Biel Frontera Luna, clarinet, whistle, guitarró, 
fl abiol i tamborino / Xisco Amengual Ripoll, violí / Jaume Balaguer, guitarra 
elèctrica, acústica i llaüt / Jaume Rosselló, guitarra elèctrica, acústica i banjo / 
Rafel Barceló Jaume, baix elèctric / Lluís Oreja Roig, bateria i percussions.

TUULETAR
(Finlàndia)
Folk escandinau a cappella

Les quatre components de TUULETAR (deessa del vent, en la 
mitologia fi nlandesa) formen un col·lectiu caòtic, imperfecte i 
de personalitats molt diverses, però que, gràcies a la vibració 
de les seves veus ressonant alhora, comparteixen la mateixa 
passió per la curiositat. Fan el que fan perquè estimen la seva 
llengua i les seves arrels, i aquest amor les mena a anar més 
enllà, a explorar nous camins expressius i noves sonoritats.

La seva, és una proposta absoluta, eclèctica, trencadora i 
avantguardista que de ben segur no deixarà indiferent ningú; 
representen un nou paradigma en la manera de concebre la 
música tradicional.

Venla Ilona Blom, veu i beatbox / Sini Koskilainen, veu / Johanna 
Kyykoski, veu / Piia Saílynoja, veu.

Dijous 12 de juliol. 21 h

Dijous 26 de juliol. 21 h

Dijous 5 de juliol. 21 h

Dijous 19 de juliol. 21 h

Cançons de la Mediterrània
Estiu 2018

DATES: Dijous 5, 12, 19 i 26 de juliol
HORA: 21 h
LLOC: Ses Voltes
Entrada lliure. Cabuda limitada

Més informació al web www.palmacultura.com o al telèfon d’informació de l’Ajuntament 010

Organitza:
Ajuntament de Palma. Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística
Telèfon: 971 720 135
musicaiescena@palma.cat

Aquest programa és 
susceptible de canvis
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