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Novecento

Orquestra de València

Capella de Ministrers

Milo Ke Mandarini

Efrén López Quartet

Orquesta de la 
Universidad de Alcalá

Orfeó Universitari 
de València: Noces

Kontakte + Mara Aranda

Teixint Terres
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Grup de Dansa i Orquestra 

Filharmònica de la Universitat 
de València

Del 24 de juny al 8 de juliol

7/07 
Corrrrrrrpus....

TEIXINT TERRES

21:30 h.
Plaça del Patriarca



Teixint Terres

Paula Rivera, violí

Pau Barberà, acordió diatònic

Sandra Monfort, guitarra i veus

Miquel Àlvarez, baix elèctric

Aitor Sáez de Jáuregui, percussions 

i direcció musical

Amb la col·laboració de Xavier de Bétera

Teixint Terres naix als passadissos de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya (ESMUC), com a 
evolució del treball de fi de grau del percussionista 
valencià Aitor Sáez de Jáuregui, on presenta unes 
composicions musicals inspirades en les melodies 
de les danses i dansetes que es ballen en la festivitat 
del Corpus de la ciutat de València, acompanyat de 
Pau Vidal (flauta travessera), Toni Fort (saxo soprano, 
moceño i bansuri), Xus Belda (percussions), Rai Benet 
(baix elèctric), Pau Barberà (acordió diatònic) i Sandra 
Monfort (guitarra i veus).

Encara sense nom, presenten el setembre del 2016 
Corrrrrrrpus al 28è Mercat de Música Viva de Vic, 
amb una gran acollida del públic assistent. En aquest 
concert s’incorpora Paula Rivera (violí), que substitueix 
Pau Vidal, i Rai Benet s’acomiada del projecte. 
Corrrrrrrpus és un treball pioner i inèdit en què les 
danses del Corpus Christi, festivitat emblemàtica de 
la ciutat de València, són el leitmotiv d’una proposta 
sincera, valenta i arriscada.

El 2017 aconsegueixen arribar a la “terreta” i ja es 
presenten com a Teixint Terres a Agullent, València 
i l’Alcora. També es presenten a Barcelona, dins les 
festes de la Mercè, pel setembre del 2017. 

En definitiva, Teixint Terres naix de dues inquietuds: 
les músiques d’arrel valenciana destinades al ball 
i les músiques populars afrollatines. Cada motle 
rítmic, cada tonalitat i cadascuna de les tímbriques 
presentades tenen una justificació emocional i 
artística, que deixen entreveure les influències que 
han rebut com a músics des de ben joves.

Ara tornen a València per estrenar nous canvis 
en la formació i ampliar el seu repertori afegint-hi 
noves melodies populars destinades al ball ja no 
solament del Corpus, sense perdre el seu objectiu 
principal: la necessitat evident que segons com 
passa desapercebuda de reinventar la tradició 
constantment.
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24/06 Diumenge
Novecento, la llegenda del pianista 

en l’oceà

Cor Eutherpe

Komos companyia teatral

Miguel Navarro, direcció

25/06 Dilluns
Reinterpretant la tradició: 

músiques i coreografies

Grup de Dansa de la Universitat 

de València

Orquestra Filharmònica de 

la Universitat de València

Yoshua Cienfuegos i Maynor Chaves, 
coreògrafs

Hilari Garcia Gázquez, 

director musical

26/06 Dimarts
Orquestra de València

Enrique Palomares, 

concertino i director

A benefici d’Animanaturalis

27/06 Dimecres
Gala lírica

Alumnes del Centre de 

Perfeccionament Plácido Domingo 
del Palau de les Arts

A benefici d’APNAV

28/06 Dijous
Arrels, entre la tradició 

i el patrimoni

Capella de Ministrers

Carles Magraner, director

29/06 Divendres
004 llicència per a cantar

Melomans

30/06 Dissabte
Els sons oblidats/Els sons renovats 

Fran Calvo, guitarra

Abraham Cupeiro, 

multinstrumentista de vent

Orquesta de la Universidad de Alcalá

Pablo Gastamiza, violí i director

01/07 Diumenge
Noces

Innovatori de Moviment 

PerKu-Va

Orfeó Universitari de València

Alicia Herrero, direcció escènica

Francesc Valldecabres, direcció musical

02/07 Dilluns
Milo Ke Mandarini

03/07 Dimarts
Efren López Quartet

Plaça del Patriarca
Entrada lliure. 21:30h.

06/07 Divendres
Els 12 treballs d’Hèrcules

Kontakte + Mara Aranda

07/07 Dissabte
Corrrrrrrpus...

 Teixint Terres

08/07 Diumenge
Rascanya

Centre Cultural La Nau  Entrada: 3€. 22:30h. 

Venda anticipada d’entrades a partir 
del 5 de juny a www.latenda.es/entrades 

o al Centre Cultural La Nau 
(c/ Universitat, 2. 46003 València)

Localitats no numerades, 
aforament limitat.


