
La vuitena edició del Festival de Músiques del Món de la Fundació “la Caixa” ofereix, del 3 al 26
d’octubre, una programació formada per onze concerts a més de diferents activitats paral·leles
com ara conferències, classes magistrals i quatre concerts familiars

CaixaForum acull el VIII Festival de Músiques del Món,
una àmplia panoràmica oberta al diàleg intercultural a
través de la música

El conjunt vocal i instrumental iranià Masters of Persian Music obrirà el proper divendres, dia 3

d'octubre, una nova edició del Festival de Músiques del Món que anualment organitza la Fundació

“la Caixa”. En aquesta ocasió, el festival comptarà amb una destacada presència de la cultura

persa, amb tres concerts que ens mostraran diferents perspectives de la música i les tradicions

de l'actual Iran, complementats amb un cicle de conferències que ens acostarà al passat i al

present de l'art i la poesia d'aquesta tradició mil·lenària. Amb un esperit decididament obert al

diàleg i a l'intercanvi enriquidor entre cultures, el festival comptarà també amb la presència de la

música de països com ara Palestina, el Kurdistan i el Tibet, gràcies a la participació d'alguns dels

seus representants més carismàtics i que més han contribuït a la recuperació, supervivència i

difusió de les seves respectives tradicions. Cultures properes, com la de Portugal, o llunyanes,

com la de Corea, també formaran part de la mostra, que inclou una interessant panoràmica de la

música africana actual a través de tres visions diferents: Tunísia, Mali i Angola. A més de

l'esmentat cicle de conferències, la programació del festival es complementarà, entre d'altres

activitats paral·leles, amb un concert especial protagonitzat per músics d'arreu del món que viuen

a Catalunya, tres sessions de classes magistrals de cant tradicional àrab i quatre concerts

familiars.

UNA MIRADA EN PROFUNDITAT A LA CULTURA PERSA: IRAN

La música clàssica persa serà una de les protagonistes d'aquesta vuitena edició del Festival de

Músiques del Món de la Fundació “la Caixa”, amb la programació de tres concerts que aplegaran, des de

diferents òptiques, alguns dels intèrprets més prestigiosos d'aquesta tradició. El selecte grup de mestres

que formen el conjunt Masters of Persian Music n’oferirà una primera aproximació en el concert

inaugural del festival (divendres 3 d'octubre, a les 21 h), a través de la veu d'un dels més grans intèrprets

del repertori clàssic del radif, Mohammad Reza Shajarian, que comptarà amb l'acompanyament de

virtuosos instrumentistes, com ara el llaütista Hossein Alizadeh, el violista Kayhan Kalhor i el seu fill

Homayoun Shajarian a la percussió. Si aquest primer concert mostrarà el predomini del text

característic de tota la cultura clàssica àrab i l'estret lligam entre música, mística i poesia, el segon,

protagonitzat per Hossein Alizadeh i Homayoun Shajarian (dissabte 4 d'octubre, a les 21 h), oferirà

una classe magistral sobre l'art de la improvisació, convertit en un mitjà iniciàtic de progrés interior que

permet assolir la maduresa espiritual a través de la superació de diferents estadis. Aquesta mateixa

concepció és la base del tercer i últim d'aquests concerts, en què Majid Kiani –un dels més grans

virtuosos de la cítara santur, un instrument tan difícil pel que fa a l’execució com brillant per les seves



captivadores sonoritats– i Shahram Kiani  (percussió zarb) mostraran la riquesa i els colors de l'art de

l'ornamentació (diumenge 5 d'octubre, a les 19 h). Per aprofundir més en el passat i el present de l'art i la

poesia perses, els concerts es complementaran també durant aquests tres dies amb les conferències del

cicle Pèrsia: imatges i paraules, a càrrec d'Anna Maria Briongos, Mercè Viladrich i Xavier Antich,

respectivament, les quals contribuiran tant a acostar l’espectador a aquesta cultura com a ajudar-lo a

gaudir més intensament dels concerts a través d'un millor coneixement.

MÚSIQUES DES DE L'EXILI: PALESTINA, EL KURDISTAN I EL TIBET

Adel Salameh (Palestina), Sivan Perwer (Kurdistan) i els monjos del monestir de Triten Norbu Tsè que

integren el conjunt de dansa i música Tibetaine Bönpo Tcham (Tibet) coincideixen en el fet que han

desenvolupat bona part de la seva activitat des de l'exili, i han realitzat una tasca important de

recuperació, desenvolupament i divulgació de les seves respectives tradicions que ha conquerit tant

l'admiració i l'estima del seu poble com el reconeixement de la crítica internacional. Adel Salameh és un

dels més importants investigadors i instrumentistes actuals del llaüt àrab. En el concert que oferirà en el

marc del festival (divendres 10 d'octubre, a les 21 h) mostrarà els fruits de la seva incansable recerca,

així com el seu virtuosisme, acompanyat per una formació clàssica, de la qual forma part i destaca amb

llum pròpia la seva dona, la subtil cantant Naziha Azzouz. Sivan Perwer és el cantant kurd més popular

de la seva generació. Hereu directe de la tradició mil·lenària trobadoresca dels dengbêj, les seves

cançons ja formen part del repertori col·lectiu del seu poble, on és considerat un veritable mite i un

estimat emblema per a la supervivència de la seva pròpia cultura. Cantant de veu prodigiosa i gran

capacitat comunicativa, Perwer mostrarà en el seu concert, acompanyat de la seva banda, tots els

matisos de la sentida música del seu poble (dissabte 11 d'octubre, a les 21 h). Una altra cultura

mil·lenària, la del Tibet, estarà representada al festival pel conjunt de música i dansa Tibetaine Bönpo

Tcham. Amb una concepció de la dansa com a art integradora d'altres arts –música instrumental i vocal,

poesia, teatre, plàstica visual, coreografia, maquillatge i vestuari– posada al servei del seu sentit religiós,

Tibetaine Bönpo Tcham oferirà un espectacle captivador a través de les danses sacres del Bön tibetà,

la més antiga de les cinc principals tradicions espirituals del Tibet (divendres 24 d'octubre, a les 21 h).

DEL FADO TRADICIONAL A LA MÚSICA XAMÀNICA DEL SHINAWI: PORTUGAL I COREA

L'esperit del Festival de Músiques del Món de la Fundació “la Caixa” de mostrar una àmplia panoràmica

de la diversitat cultural del món, fa que en aquest vast mosaic intercultural que ofereix any rere any

tinguin cabuda tota mena de tradicions musicals, des de les més properes fins a les més llunyanes. La

de Portugal hi serà representada amb una de les veus més il·lustres del fado tradicional en la seva versió

més pura: Argentina Santos (dissabte 25 d'octubre, a les 21 h). Amb una trajectòria de més de

cinquanta anys dedicats a la interpretació històrica del fado, aquesta gran dama formada en la tradició

fadista del carismàtic barri d'Alfama –on dirigeix una de les cases de fados més antigues de Lisboa– ens

oferirà tot el sentiment, el misteri i l’emoció controlada de les seves versions úniques. Des de Corea

arribarà al festival la formació Sanjo & Shinawi (dijous 9 d'octubre, a les 21 h), encapçalada per Kim

Young-jae, un dels compositors i intèrprets més importants de la música tradicional coreana, que ha

investigat en profunditat i de la qual és un dels seus principals divulgadors. El conjunt pren el seu nom de

dues formes de música instrumental popular basades en una improvisació estructurada (sanjo) que

deriva de l'acompanyament musical de les cerimònies i els rituals xamànics (shinawi), considerada avui

la forma més representativa de la música de cambra coreana. La seva estructura formal permetrà gaudir



tant del virtuosisme tècnic dels seus intèrprets com de la riquesa tímbrica dels instruments i de les

harmonies.

TRES VISIONS D'ÀFRICA: TUNÍSIA, MALI I ANGOLA

El VIII Festival de Músiques del Món de la Fundació “la Caixa” oferirà també, a la manera d'un

calidoscopi, una interessant panoràmica d'algunes de les diferents cultures que conviuen al continent

africà. D'una banda, la música tradicional àrab del nord d'Àfrica hi estarà representada per Sonia

M'Barek (Tunísia), que portarà a la recerca comuna de l'èxtasi místic del târab a través de la seva veu

colpidora i fascinant (dissabte 18 d'octubre, a les 21 h). Reconeguda internacionalment –tant per la

qualitat de la seva veu com pel seu valuós treball musicològic en la preservació i actualització de la

música culta tunisiana, les arrels de la qual es troben en la música araboandalusí– i una autèntica diva al

seu país, Sonia M'Barek aprofitarà la seva visita al festival per impartir també les classes magistrals de

cant àrab que tindran lloc durant els dies 18 i 19 d'octubre. D'altra banda, des de Mali, a l'Àfrica

occidental, Rokia Traoré  introduirà els espectadors en una tradició també mil·lenària que ella

reinterpreta amb un estil contemporani, propi i inconfusible (diumenge 19 d'octubre, a les 19 h). Bressol

d'antics regnes i civilitzacions, Mali ha produït durant els últims anys tota una nissaga de grans intèrprets

que han contribuït poderosament a la divulgació mundial de les seves tradicions musicals, especialment

la dels trobadors nòmades dels jelis. Rokia Traoré  beu d'aquestes fonts que es troben en totes les seves

composicions, però les dota d'unes sonoritats i harmonies particulars que la converteixen en una de les

veus més atractives, interessants i captivadores de l'Àfrica actual. Finalment, una mica més al sud, des

d'Angola, Bonga tancarà aquesta panoràmica triangular de la música africana amb el concert de cloenda

del festival que ens oferirà el diumenge 26 d'octubre, a les 19 h. Figura llegendària al seu país per la

seva tasca durant el procés d'independència d'Angola, Bonga –que va canviar el seu nom colonial

d'arrels portugueses, Jose Adelino Barcelo de Carvalho, pel de Bonga Kuenda, en la llengua dels

seus avantpassats– va tenir un paper molt important en la recuperació de la música tradicional angolesa.

Ara és un insigne representant i divulgador d'aquesta tradició, que amb la seva veu rogallosa i

profundament expressiva mostrarà un univers rítmic, alhora que nostàlgic, de la semba angolesa, l'arrel

africana de la més coneguda samba brasilera.

ALTRES ACTIVITATS

A més de les conferències sobre l'art i la poesia perses i les classes magistrals de cant àrab ja

esmentades, el VIII Festival de Músiques del Món comptarà, com en altres edicions, amb la programació

de concerts familiars, quatre en aquesta ocasió. El primer, oferirà una segona oportunitat d'escoltar

Sivan Perwer (Kurdistan) i la seva banda (diumenge 12 d'octubre, a les 12.30 h). El grup vocal de

música afroamericana de Linda Tillery & The Cultural Heritage Choir (Estats Units) protagonitzarà el

segon d'aquests concerts familiars (dissabte 18 d'octubre, a les 12.30 h). La música tradicional dels jueus

de l'Europa de l'Est hi serà present amb el trio de klezmers  de Kroke (Polònia) en el tercer dels concerts

(diumenge 9 de novembre, a les 12.30 h). Finalment, Poetes i Músics del Rajasthan: els

Manghaniyars i els Langues (Índia) submergiran l’espectador en el paradís líric de l'antiga tradició

cortesana i l'actual rural del Rajasthan, el país dels prínceps o dels rajàs (dissabte 15 de novembre, a les

12.30 h). El festival obrirà un nou espai a les músiques del món que es fan a Catalunya, amb el concert

especial Intèrprets d'arreu del món que viuen a Catalunya  presentat per l’antropòleg Albert Costa

(divendres 17 d'octubre, a les 21 h).



Al llarg del festival, la Mediateca de CaixaForum oferirà a qui ho desitgi un conjunt comentat de

filmacions en DVD de moments cabdals de la música tradicional. El programa de Músiques del Món en

DVD presenta un ampli recorregut per les diferents tradicions musicals de tot el planeta, tant a través de

filmacions de concerts en directe com mitjançant documentals reveladors i aclaridors, tot plegat amb la

finalitat  de donar a conèixer una mica més la música i la cultura d'aquestes tradicions.

De manera paral·lela al festival, tindran lloc a CaixaForum altres activitats que hi estan relacionades, com

ara les jornades de debat Veus d'Egipte: itineraris de l'escriptura (literatura egípcia contemporània)

(els dies 7 i 8 de novembre), que comptaran amb algunes de les veus més rellevants de l'actual

panorama literari egipci, o la mostra Nou vídeo àrab: Algèria, Marroc, Palestina, Líban, Síria i Egipte,

integrada per una selecció de vídeos d'aquests països presentats per diferents autors i programadors

(del 21 al 25 d'octubre, a les 19.30 h).

VIII Festival de Músiques del Món
Del 3 al 26 d’octubre

Organització
Servei de Música de la Fundació “la Caixa”

Lloc
CaixaForum
Av. Marquès de Comillas, 6-8
08038 Barcelona

Preus
Concerts: 10 €
Concerts familiars: 3 €
Concert especial “Intèrprets d'arreu del món que viuen a Catalunya”: 10 €
Conferències “Pèrsia: imatges i paraules”: 2 € per sessió

Estudiants, jubilats i aturats: 20 % de descompte
Carnet Jove i Carnet +25: 50 % de descompte

Classes magistrals de cant àrab:
Alumnes actius: 25 € (les tres sessions de treball)
Alumnes oients: 3 € per sessió o 8 € les tres sessions

Venda de localitats
A partir del 16 de setembre, a través del ServiCaixa de “la Caixa” (fins a tres hores abans del concert)
A les taquilles de CaixaForum, de dimarts a diumenge, de 10 a 20 h

Servei d'informació de la Fundació “la Caixa”: al telèfon 902 22 30 40

Més informació per a premsa...

Glòria Cid - Departament de Relacions Externes i Premsa de la Fundació “la Caixa”

Tel.: 93 404 61 51

E-mail: gmcid.fundacio@lacaixa.es



VIII FESTIVAL DE MÚSIQUES DEL MÓN

Programació a CaixaForum

Divendres, 3 d'octubre

Auditori - 18 h. CONFERÈNCIES PÈRSIA: IMATGES I PARAULES

Presentació del cicle de conferències, a càrrec de Xavier Antich

“El món d'avui: paisatges, ciutats, gent” , a càrrec d'Anna Maria Briongos, viatgera i escriptora

Auditori - 21 h

IRAN

MASTERS OF PERSIAN MUSIC
Mohammad Reza Shajarian, veu
Hossein Alizadeh, tar
Kayhan Kalhor, kamantché
Homayoun Shajarian, tombak i veu

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Cuenca , a les 20.15 h

Dissabte, 4 d'octubre

Auditori - 19 h. CONFERÈNCIES PÈRSIA: IMATGES I PARAULES

“Geometria sagrada: formes i cal·ligrafies de la ceràmica persa”, a càrrec de Mercè Viladrich,
arabista i professora del Departament de Filologia Semítica de la Universitat de Barcelona

Auditori - 21 h

IRAN

Hossein Alizadeh, tar
Homayoun Shajarian, tombak i veu

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Cuenca , a les 20.15 h

Diumenge, 5 d'octubre

Auditori - 17 h. CONFERÈNCIES PÈRSIA: IMATGES I PARAULES

“Lectura d'una antologia de poesia persa clàssica i contemporània” (en català), a càrrec de Xavier
Antich, professor d'estètica de la Universitat de Girona

Auditori - 19 h

IRAN

Majid Kiani , santur
Shahram Kiani , zarb

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Cuenca , a les 18.15 h



Dijous, 9 d'octubre

Auditori - 21 h

COREA

SANJO & SHINAWI

KIM YOUNG-JAE, geomun-go i haegum
Won Wan-chul, daegum
Choi Jong-kwan, ajaeng
Kim Kuei-ja, kayagum
Choi Kyung-man, piri
Han Min-taig, geomun-go
Jang Duck-hwa, jang-go

Comentaris previs al concert a càrrec de Pere Pons, a les 20.15 h

Aquest concert té el suport del Ministeri de Cultura i Turisme coreà, del Ministeri d'Afers Estrangers coreà i del Servei d'Informació
Exterior de Corea

Divendres, 10 d'octubre

Auditori - 21 h

PALESTINA

ADEL SALAMEH, llaüt
Naziha Azzouz, veu
Abdel Rhani Krija, percussió
Barbaros Erköse , clarinet

Comentaris previs al concert a càrrec d'Adel Salameh, a les 20.15 h (hi haurà servei de traducció al
català)

Dissabte, 11 d'octubre

Auditori - 21 h

KURDISTAN

SIVAN PERWER, veu, tambour i llaüt
Zahid Brifcani, violí
Hassan Genjo, kanoon
Ismet Demirbag, flauta, nez i zurna
Fikret Dagh, tambour, ud i bazooki
Feti Inanc, percussions

Comentaris previs al concert a càrrec de Xavier Antich, a les 20.15 h

Diumenge, 12 d'octubre

Auditori - 12.30 h. CONCERTS FAMILIARS

SIVAN PERWER, veu, tambour i llaüt (KURDISTAN)
Zahid Brifcani, violí
Hassan Genjo, kanoon
Ismet Demirbag, flauta, nez i zurna
Fikret Dagh, tambour, ud i bazooki
Feti Inanc, percussions



Divendres, 17 d'octubre

Auditori - 21 h. CONCERT ESPECIAL

INTÈRPRETS D'ARREU DEL MÓN QUE VIUEN A CATALUNYA

Nou espai que el festival obre a les músiques del món que es fan a Catalunya

Conduirà la presentació: Albert Costa, antropòleg

Dissabte, 18 d'octubre

CaixaForum - de 12 a 14 h (primera jornada)

CLASSES MAGISTRALS DE CANT TRADICIONAL ÀRAB, a càrrec de Sonia M'Barek

Classes adreçades tant a alumnes actius com a oients que vulguin aprofundir el seu coneixement de la
tècnica i expressió del cant tradicional àrab

Informació:
Servei de Música de la Fundació “la Caixa”
Tel.: 93 476 86 24
musica.fundacio@lacaixa.es

Auditori - 12.30 h. CONCERTS FAMILIARS

LINDA TILLERY & THE CULTURAL HERITAGE CHOIR (ESTATS UNITS)

LINDA TILLERY, veu i direcció
Rhonda Benin, veu
Elouise Burrell, veu
Lamont Van Hook, veu
Melanie DeMore, veu

Auditori - 21 h

TUNÍSIA

SONIA M'BAREK, veu
Maher Ben Khélifa , nay
Nabil Zamit, violí
Zoubeir Messai, tar
Nabil Zouari, violoncel
Slim Jaziri, quanoun
Habib Samandi, percussió

Comentaris previs al concert a càrrec de Sonia M'Barek, a les 20.15 h (hi haurà servei de traducció al
català)

Diumenge, 19 d'octubre

CaixaForum - d'11 a 13 h i de 16 a 18 h (segona jornada)

CLASSES MAGISTRALS DE CANT TRADICIONAL ÀRAB, a càrrec de Sonia M'Barek

Classes adreçades tant a alumnes actius com a oients que vulguin aprofundir el seu coneixement de la
tècnica i expressió del cant tradicional àrab



Auditori - 19 h

MALI

ROKIA TRAORÉ, veu
Alou Coulibaly, percussió
Mamah Diabate , n'goni
Adama Diarra, balafon
Christophe Minck, baix
Suzy Randriaharimalala, veu

Comentaris previs al concert a càrrec d'Albert Costa, a les 18.15 h

Divendres, 24 d'octubre

Auditori - 21 h

TIBET

TIBETAINE BÖNPO TCHAM

Dansa:
Tenzin Gelek
Tashi Phuntsok
Tenzin Lodoe
Youngdung Gyaltsen
Tagla Tsering Gurung
Tagla Gurung

Música:
Tsangpa Tenzin
Denyi Shedrub
Lungrig Namdag
Temba Gurung
Tenzin Targye Gurung
Thupten Tsering

Comentaris previs al concert a càrrec de Ramon Prats, a les 20.15 h

Dissabte, 25 d'octubre

Auditori - 21 h

PORTUGAL

ARGENTINA SANTOS, veu
Ricardo Parreira , guitarra portuguesa
Diego Clemente , viola de fado
Nando Araújo, contrabaix

Comentaris previs al concert a càrrec de Xavier Antich, a les 20.15 h

Diumenge, 26 d'octubre

Auditori - 19 h

ANGOLA

BONGA, veu
Feijo, guitarra
Fusica, acordió



Chiemba , baix
Da Graça, percussió

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Jurado, a les 18.15 h

Diumenge, 9 de novembre

Auditori - 12.30 h. CONCERTS FAMILIARS

KROKE (POLÒNIA)
Tomasz Kukurba, violí, viola i veu
Jerzy Bawol, acordió
Tomasz Lato, contrabaix

Dissabte, 15 de novembre

Auditori - 12.30 h. CONCERTS FAMILIARS

POETES I MÚSICS DEL RAJASTHAN (ÍNDIA):
Els Manghaniyars i els Langues

Els Manghaniyars:
Anwar Khan, veu
Multan Khan, veu
Channan Khan, veu i kamaycha
Fakira Khan, veu i dholak
Gafoor Khan, veu i kartaal
Ghewar Khan, kamaycha
Firoz Khan, dholak
Gazi Khan, kartaal

Els Langues:
Bundu Khan, veu
Nekou Khan, veu
Habib Khan, sarangi i satara

ALTRES ACTIVITATS

Durant els dies del festival

CaixaForum - Mediateca

MÚSIQUES DEL MÓN EN DVD

Al llarg del festival, la Mediateca de CaixaForum oferirà un programa comentat de filmacions en DVD de
moments cabdals de la música tradicional que ens mostrarà un ampli recorregut per les diferents
tradicions musicals de tot el planeta.


