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La música ha estat l’eix vertebrador de la jornada
Músiques en Terres de Cruïlla que s’ha dut a terme
durant nou edicions. Aquest congrés és la cloenda de
la primera època de celebració d’aquesta jornada,
emmarcada dins del Festival Músiques en Terres de
Cruïlla de la Sénia. Vol ser, al mateix temps, un punt de
trobada d’investigadors, creadors i agents culturals
que posen la música en el nivell d’avantguarda en
cada època i en el nostre temps.

Congrés Músiques en Terres de Cruïlla 



programa

16.30 Rebuda dels participants.

17:00 Acte Inaugural.

17:20 Ponència marc:  “Les bandes de música: una cultura a la
diàspora artística”, a càrrec de J. Rafael Pascual-Vilaplana
Banda de Música de Barcelona. 

Divendres, 21.10.2022

18:15
J. Vicent Frechina, investigador en cultura popular.
 Júlia Barberà, Agrupació Musical de Camarles. 
Esther Navarro, etnomusicòloga.
Modera: Rut Martínez, Festival Dansàneu.

Taula rodona Eix 1

EIX 1: La música popular i tradicional, avui. 
Quin és l’estat actual de la música popular i tradicional? Com li ha afectat la
pandèmia? Quins punts forts, mancances o necessitats no resoltes ja venien
d’abans? Analitzarem aquests aspectes en les múltiples modalitats de
formacions musicals –rondalles, bandes, orquestres, grups, etc.- tant des del
punt de vista de la recerca com des de l’experiència, projectes, espectacles,
etc.

18:00 Torn de preguntes.



19:30 “La cosmovisió de RETOCS sobre la música d’arrel”. Jordi
Sanç i Raquel Pérez, Grup Retocs, Vinaròs.

Divendres, 21.10.2022

19:45 “El Vallès i les cançons per ser dites i cantades”. Josep
Alavedra, Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, Cristian
Simelio i Anaís Falcó, Grup Corrandes són corrandes.

Comunicacions lliures

20:00 “Motors per al canvi en el cant: les albades al Maestrat”.
Marc Sales, IES Jaume Botey, l’Hospitalet de Llobregat.

20:15 Debat.

22:30 Actuació del grup Joana Dark.
Lloc: Centre Obrer.

09:30 Rebuda dels participants.

Dissabte, 22.10.2022

10:00
M. Antònia Pujol, mestra, Cobla Ciutat de Granollers.
Francesc Tomás (Panxito), músic i musicòleg.
Raül Sanchis, LAiREM – ICONODANSA, URV.
Modera: Pau Benavent,comunicador i musicòleg.

Taula rodona Eix 2

programa



Dissabte, 22.10.2022

EIX 2: Els contextos de la música: educació, festa i vida quotidiana

Trobem la música en moltes de les nostres activitats del dia a dia. Aquesta
interconnexió ha anat variant en funció dels valors, ideologies i interessos
propis de cada època. En aquest eix es presentaran projectes musicals i
recerques en els diferents contextos amb què hi interactua la música, en el
passat i en el present: en el treball, en la festa, en les activitats de lleure, en
l’àmbit educatiu i en altres aspectes de la vida quotidiana.

11:30 “El taller de cant popular de les plantes”. Joan Romaní,
Guadalupe Espinosa, Raquel Pérez.

Comunicacions lliures

11:45 “Les albades de Cabanes: un reflex de la quotidianitat i de la
festa”. Vicent Pallarès.

12:00 “Eduardo Torres (1872-1934). Herència i llegat del post-
romanticisme i impressionisme francès com avantguarda del
nacionalisme espanyol en la primera meitat del s. XX”. 
Pep Vila. Banda de Música de la Sénia.

12:15 Debat.

12:30 Pausa.
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Dissabte, 22.10.2022

13:00
Alba G. Corral, artista visual.
Ariadna Rulló, grup Joana Dark.
Roberto Olivan, ballarí, R.O.P.A.
Modera: Vicent Fibla, el Mèdol-Centre d’Arts
Contemporànies de Tarragona, Festival Eufònic.

Taula rodona Eix 3

EIX 3: Els diàlegs de la música amb les altres disciplines

Al llarg de les anteriors edicions del Festival hem anat analitzant i compartint
recerques i experiències que evidencien el diàleg de la música amb la
literatura, la dansa, les arts visuals o les arts escèniques, posant el focus en el
procés creatiu. Tanquem aquest cercle donant a conèixer recerques i
experiències de treball conjunt entre músics i creadors de diverses disciplines
artístiques.

16:30 “La iconografia de la dona a les cobles”. Joan Gómez, Esbart
Català de Dansaires, Obra del Ballet Popular.

16:45 “Paralitúrgies del sagrat, més enllà de l’espectacle”. Antoni
Madueño, Departament d’Art i Musicologia UAB. Centre
d’Estudis Comarcals del Ripollès.

Comunicacions lliures
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Dissabte, 22.10.2022

17:00 “La petjada d’Euterpe al Priorat”. Carles Capseta, Banda i
Escola de Música Vila de Falset, i Lídia de Mena, Associació
La Clavellinera.

17:15 “A les portes de la ciutat”. Mario Roig,  Conservatori
Professional de Música d’Albaida, i Jordi Pla, Associació
Cultural "Debatabat", Albaida

17:45 Cloenda a càrrec d’autoritats.

17:30 Debat.

19:00 Concert: "Amb veu de dona".

Veus de Carmen París, Franca Masu, Miquela Lladó, Tiu
Herrero i Montse Castellà - dansa de Sònia Gómez -
il·lustracions de Roser Gay - Banda de Música de l’Agrupació
Musical Senienca.

Lloc: Casa de Cultura de la Sénia.

Diumenge, 23.10.2022

13:00 Taller de jota ballada.
 Lloc: Pl. Catalunya.

17:00 Trobada de grups de danses del territori.
Lloc: Pl. Catalunya.

programa



inscripciÓ

Us podeu inscriure aquí.

OPCIONS

1

2

3

-Inscripció (materials i participació en els tallers).

-Sopar de divendres i el concert de divendres a la nit.

-Inscripció (materials i participació en els tallers).

-Dinar de dissabte i el concert de dissabte la nit.

*Entrada gratuïta a la part acadèmica del congrés en cas que s’assisteixi de manera
puntual a alguna de les sessions.

-Inscripció (materials i participació en els tallers). 

-Sopar i l’espectacle de divendres la nit.

-Dinar de dissabte i el concert de dissabte la nit.

Llibre d’actes del congrés (reserva): 15 € 

25€

30€

55€

Les sessions acadèmiques del congrés es podran
seguir en directe a través del canal Youtube de
l’Institut Ramon Muntaner (IRMU).

https://docs.google.com/forms/u/0/d/1qbDaENPqkoYoFyNUqi3g0uBwpvXXofAwy5u1Omn0bLk/viewform?edit_requested=true#responses
https://www.youtube.com/c/InstitutRamonMuntaner


Organitza:

Col·labora:


