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18/MAIG
20.30 h

−
Teatre Mar i Terra

VOX BIGERRI
polifonies occitanes en concert
Occitània (França) I Cant polifònic

BALLADES POPULARS 2019!
(Consultau el programa)

01, 02 i 03
FEBR

−
Teatre Mar i Terra

RITMES IBÈRICS
I ALTRES
master class a càrrec d'Aleix Tobias

03/FEBR
19.00 h

−
Teatre Mar i Terra

ALEIX TOBIAS
I CARLES DÈNIA en concert
Catalunya i València I Folk ibèric

09/MARÇ
20.30 h

−
Teatre Mar i Terra

BALLUGALL 
presenta Al Vol en concert
Pollença I Música popular i ball de bot

22/MARÇ
20.30 h

−
Teatre Mar i Terra

LLAMPUGA AMB PEBRES 
en concert
Mallorca I Havaneres i cançons tavernàries

05/ABR
20.30 h

−
Teatre Xesc Forteza

DAVIDE SALVADO
presenta Amarelo en concert
Galícia I Cançó tradicional

17, 18 i 19
MAIG

−
Teatre Mar i Terra

TALLER DE CANT
POLIFÒNIC OCCITÀ
master class a càrrec de Pascal Caumont (VOX BIGERRI)

PalmaFolk    GENER-JUNY/2019



Consultau tota la programació Palmafolk a:
www.palmacultura.cat

Telèfon d’informació de l’Ajuntament: 010

ORGANITZA: Ajuntament de Palma.
Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica 
i Política Lingüística

971 720 135  I  musicaiescena@palma.cat

Aquest programa és susceptible de canvis
Consultau la programació completa a: www.palmacultura.cat

PROGRAMACIÓ
GENER-JUNY/2019

1, 2 i 3 DE FEBRER
Dv. 1: de 16 a 19 h
Ds. 2: de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Dg. 3: de 10.30 a 13.30 h

RITMES IBÈRICS 
I ALTRES 
master class a càrrec d'Aleix Tobias
Teatre Municipal Mar i Terra
*Places limitades.

De manera excepcional, a la península Ibèrica hi trobam un 
llegat musical i rítmic tan ric i divers com, malauradament i 
massa sovint, desconegut. Aquests ritmes de procedències i 
influències molt diverses amb els anys s'han configurat com 
una entitat pròpia i un llenguatge únic. 

L'objectiu d'aquesta master class és treballar sobre els ritmes 
tradicionals ibèrics usant instruments tan peculiars com el 
pandero quadrat, la pandereta, la  paella  o el morter entre 
molts altres. També podrem experimentar com tocar-los 
en altres músiques i alhora com altres instruments poden 
adaptar-se al llenguatge més tradicional. 

Un espai d'experimentació on endinsar-nos en l'esperit de la 
tradició músical ibèrica i mediterrània.

Dirigit a músics i estudiants de música.

*Preu inscripció:
110€ abans del 20 de gener / 130€ fins al dia 1 de febrer

Informació i preinscripcions:
+34 655 751 749 / viscalamusicaviva@gmail.com

DIUMENGE, 5 DE FEBRER I 19.00 h

ALEIX TOBIAS
i CARLES DÈNIA
en concert
Catalunya i València I Folk ibèric

Teatre Municipal Mar i Terra
10€ anticipada / 12€ taquilla

Aleix Tobias i Carles Dènia es troben junts i sols, dalt de 
l'escenari, en un diàleg musical de tu a tu tot transitant per 
un repertori que ha esdevingut punt de trobada compartit: 
composicions pròpies, ritmes i cançons d'origen tradicional 
de la península Ibèrica i del flamenc, en què tradició i moder-
nitat dialoguen en harmonia a través de la seva particular 
mirada. 

D'una banda, n'Aleix ens mostrarà tota la seva versatilitat 
rítmica i riquesa tímbrica, amb un  set  de percussió molt 
singular, aprofundint en els ritmes i estils que s'ha trobat 
al llarg de la seva trajectòria. I de l'altra banda, en Carles 
ens demostrarà per què és una de les veus més polivalents, 
inconformistes i talentoses que ha irromput en el panorama 
musical valencià actual.

DISSABTE, 18 DE MAIG I 20.30 h

VOX BIGERRI
polifonies occitanes en concert
Occitània I Cant polifònic

Teatre Municipal Mar i Terra
10€ anticipada / 12€ taquilla

 

Des de 2005, Vox Bigerri, cor masculí de cinc cantants, fa 
vibrar Occitània i França amb cançons tradicionals del Pirineu 
gascó. Cinc veus liderades per Pascal Caumont que es fusio-
nen en una, mesclant un so col·lectiu intens quan els cantants 
desvelen la materia primitiva  dels cants que interpreten, 
instal·len una tensió d'aquestes harmonies tan subtils i pode-
roses que porta a un resultat hipnòtic. Vox Bigerri ancora la 
seva feina en una manipulació del so mineral primitiu de les 
tradicions occitanes amb un camí modern i obert, retrobant 
moltes cultures i músiques diferents.

A cada concert Vox Bigerri mescla polifonies tradicionals 
amb música contemporània: es tracta de fer escoltar la mú-
sica contemporània com s'escolten les cançons tradicionals 
i recíprocament. Combinant profunditat, naturalitat, humor 
i fusió de les veus, així com les ganes d'alimentar les arrels i 
de fer créixer les branques de l'esdevenidor, Vox Bigerri veu 
la tradició com un ocell en ple vol i no com un ocell engabiat, 
donant pas a la llibertat i al compartir sense moderació.

DIVENDRES, 22 DE MARÇ I 20.30 h

LLAMPUGA 
AMB PEBRES
en concert
Mallorca I Havaneres i cançons tavernàries

Teatre Municipal Mar i Terra
10€ anticipada / 12€ taquilla

Llampuga amb Pebres és un projecte musical d'havanera 
moderna i desinhibida, que reinterpreta la cançó marinera 
tradicional des d'un punt de vista nou i fresc. Amb un 
repertori format principalment per havaneres antigues i 
composicions pròpies, presentam un concert fresc i divertit 
en el qual donarem a conèixer l'origen de l'havanera i el sig-
nificat de les cançons marineres, sempre a través de l'humor.

DISSABTE, 9 DE MARÇ I 20.30 h

BALLUGALL
presenta Al Vol en concert
Pollença I Música popular i ball de bot

Teatre Municipal Mar i Terra 
5€ anticipada / 7€ taquilla
*La recaptació anirà a benefici de l'Associació Balear del 
Síndrome d'X Fràgil

Els pollencins Ballugall venen al Mar i Terra a presentar el seu 
nou treball discogràfic Al Vol en un concert íntim i proper.

Grup nascut a principi del 2011 a Pollença (Mallorca), fruit de 
les ganes d'un grup de joves apassionats per les músiques 
tradicionals de les nostres illes i estretament vinculat al 
projecte Racó de Tramuntana (Associació Pollencina de Ball). 
L'objectiu del grup és, no només poder bastir un repertori de 
ball de pagès, sinó també tenir un repertori de músiques tra-
dicionals del món de la nostra cultura popular i/o tradicional 
i, així, contribuir a la seva difusió, perdurabilitat i innovació. 
Així, es llancen a compondre les seves pròpies cançons per a 
ser escoltades i ballades.

17, 18 i 19 DE MAIG
Dv. 17: de 16 a 19 h
Ds. 18: de 10.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h
Dg. 19: de 10.30 a 13.30 h

TALLER DE CANT 
POLIFÒNIC OCCITÀ
master class a càrrec de  
Pascal Caumont (VOX BIGERRI)
Polifonies de l'Occitània gascona

Teatre Municipal Mar i Terra 
*Places limitades.

A la Gascunya es manté viva la pràctica del cant col·lectiu 
polifònic tradicional, basat en l'addició més o menys impro-
visada de veus a una melodia, aconseguint un so vibrant, ric 
i dinàmic. Així, homes i dones de totes les edats s'apleguen 
a les festes i uneixen les seves veus per a gaudir del plaer i 
l'emoció d'aquest so conjunt.

Es tracta d'una proposta oberta a tothom, sigui quin sigui el 
seu nivell o la seva manera de cantar, on el més important 
és gaudir descobrint noves possibilitats vocals i musicals 
d'aquesta tradició feta per a partatjar (compartir). 

Treballarem el cant a veus a través de les polifonies tradici-
onals, descobrint el so col·lectiu i l'energia vocal espectral. 
Coneixerem tècniques del cant tradicional, basant-se en la 
veu de cadascú parlada espontàniament, en la respiració 
natural profunda, el so, la sonorització de les cordes vocals.

Pascal Caumont, professor de música al Conservatori Henri- 
Duparc de Tarbes, és el director i fundador de Vox Bigerri.

Dirigit a músics, cantants i estudiants de música.

*Preu inscripció:
90€ abans del 30 d'abril / 110€ fins al dia 17 de maig.

Informació i preinscripcions: folkamar@gmail.com

BALLADES POPULARS

DIUMENGE, 10 DE FEBRER I 12 h
BALLADA amb GALIVANÇA
Plaça del Prevere Bartomeu Font – Son Ferriol

DIUMENGE, 24 DE FEBRER I 12 h
BALLADA amb BALLADORS DE LLUC
Parc de Ses Veles

DIUMENGE, 10 DE MARÇ I 12 h
BALLADA amb TERRA ROTJA
Plaça d'Espanya

DIUMENGE, 24 DE MARÇ I 12 h
BALLADA amb ARREU
Plaça de París

DIUMENGE, 7 D'ABRIL I 11 h
BALLADA i DIADA CASTELLERA
amb VORAMAR, CASTELLERS DE 
MALLORCA i ELS AL·LOTS DE LLEVANT
La Feixina

DIUMENGE, 5 DE MAIG I 12 h
MOSTRA DE BALL amb ESCOLA DE 
MÚSICA I DANSES DE MALLORCA
Passeig del Born

DIUMENGE, 19 DE MAIG I 12 h
BALLADA amb AL-MAYURQA
Plaça de Pius IX – Can Pastilla

DISSABTE, 1 DE JUNY I 19 h
BALLADA amb XALOC MÚSICA
Plaça d'Espanya

DISSABTE, 15 DE JUNY I 19 h
BALLADA amb QANARUSA
Estenedor de xarxes – El Portitxol

(Totes les ballades són activitats gratuïtes)

DIVENDRES, 5 D'ABRIL I 20.30 h

DAVIDE SALVADO
presenta Amarelo en concert
Galícia I Cançó tradicional

Teatre Municipal Xesc Forteza 
10€ anticipada / 12€ taquilla

Davide Salvado és sens dubte una de les veus més caris-
màtiques de Galícia. De formació autodidacta, porta mitja 
vida recorrent els llogarets a la recerca de ritmes, cobles i 
danses. De totes aquestes dones que s'ha anat trobant, va 
aprendre no només la tradició en la música, sinó tota una 
forma de vida. L'amor a totes aquestes pràctiques tradicio-
nals i el respecte per la terra fan de la manera d'entendre el 
cant per Davide molt més que simplement música.

Després dels projectes discogràfics  Àrnica Pura  (2011) i  Lo-
bos (2015), aquest 2019 presentarà el seu nou projecte, Amarelo. 
Cançons tradicionals gallegues i no només, també d'altres 
parts del món, reinterpretades des de l'òptica contemporà-
nia que caracteritza Davide i acompanyades pel bon fer de 
dos dels grans de la música gallega actual: Pedro Pascual i 
Pablo Dalama.

PalmaFolk


