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DE L’1 AL 30 D’OCTUBRE DE 2005

L’Obra Social ”la Caixa” ofereix a CaixaForum dotze
concerts, sis actuacions del projecte Diversons, un cicle
de cinema etnomusical i quatre concerts familiars

X Festival de Músiques del Món
El Festival de Músiques del Món de l’Obra Social “la Caixa” celebra el seu
desè aniversari amb una programació que, a més d'oferir com sempre una
rica i variada panoràmica de les músiques i tradicions que conviuen al
món, enguany recupera algunes de les figures més destacades que han
passat pel Festival durant aquests deu anys de trajectòria. És el cas del
prestigiós violinista L. Subramaniam (Índia), la veu extraordinària d'Alim
Qasimov (Azerbaidjan), la il·lustre personalitat del cantant Mohammad Reza
Shajarian i el seu conjunt de virtuosos Masters of Persian Music (Iran),
l’espectacular formació familiar dels Kamkars (Kurdistan) o els
excepcionals intèrprets de llaüt Samir i Wissam Joubran (Palestina), que en
aquesta ocasió es presentaran en formació de trio amb el seu germà petit
Adnan. Completen la programació d'aquesta edició el carismàtic cantant
Xeic Ahmad Al-Tûni (Egipte) –qui protagonitzarà amb el seu conjunt el
concert inaugural del Festival–, les sonoritats càlides i sensuals del cantant
africà Ayub Ogada (Kenya), la fascinació subtil del teatre musical balinès
d’I Made Djimat & His Ensemble (Bali), els cants i músiques del Pamir –que
oferirà un conjunt de virtuosos intèrprets del Badakhshan–, la música
festiva i imaginativa de la gran orquestra taarab Culture Musical Club
(Zanzíbar), l’art interpretatiu del cantant i multiinstrumentista berber Nour
Eddine (Marroc) i les sonoritats exquisides del duet que formen el gran
violinista Alasdair Fraser –un dels intèrprets més prestigiosos de la música
celta actual– i la violoncel·lista Natalie Haas (Escòcia). Per causes alienes a
l'organització, els concerts programats del conjunt vocal Nens del
Kurdistan –divendres 7 d'octubre i diumenge 9 d'octubre (concert familiar)–
han estat anul·lats en no poder obtenir el visat per entrar a la Unió Europea.

El X Festival de Músiques del Món, organitzat per l’Obra Social de “la
Caixa”, tindrà lloc a CaixaForum (avinguda del Marquès de Comillas, 6-8),
de l’1 al 30 d’octubre.



Com en la passada edició, el Festival fa també una aposta decidida per les
músiques del món que es fan a Catalunya mitjançant el projecte Diversons, una
iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa" que ofereix una valuosa plataforma
d'expressió als intèrprets i conjunts que resideixen i desenvolupen el seu treball
creatiu al nostre país. En aquesta ocasió han estat seleccionats deu grups que
abasten un ampli ventall de propostes i que protagonitzaran dos concerts
col·lectius a l'Auditori i quatre més al pati anglès de CaixaForum. El Festival
oferirà també quatre concerts familiars adreçats als més petits i un cicle de
cinema etnomusical sobre la Música rebel de Bob Marley (Jamaica), Fela Kuti
(Nigèria), el moviment d'alliberament de la població negra de la República de
Sud-àfrica i la revolució tropicalista al Brasil de finals dels anys seixanta.

Durant els dies del Festival, es projectarà al vestíbul de CaixaForum la producció
Deu mons de la música, que celebra el desè aniversari d'aquest certamen amb
un recull d'alguns dels moments més destacats de la seva trajectòria. Com en
passades edicions, el X Festival de Músiques del Món estén l'abast de les seves
activitats a Tarragona, Girona, Lleida i Palma, amb els cicles de concerts de
músiques del món programats als centres culturals de la Fundació "la Caixa",
durant els mesos d'octubre i novembre.

LA DIVERSITAT DE MÚSIQUES DEL PRÒXIM ORIENT

D'entre l'àmplia panoràmica de músiques del món que enguany ofereix el
Festival destaca la presència d'alguns dels representants més prestigiosos de
diverses cultures del Pròxim Orient, com ara Egipte, el Kurdistan, Palestina i
l'Iran. Iniciarà aquest itinerari per la geografia musical d'aquestes antigues i
riques tradicions una de les figures més respectades i populars de la música sufí
egípcia, el xeic Ahmad Al-Tûni, qui protagonitzarà el concert inaugural del
Festival (dissabte 1 d’octubre, a les 21.00 hores; comentaris previs al concert a
càrrec de Dolors Bramon, a les 20.15 hores). Amb una poderosa presència
escènica –tant per la seva alçada com per l'autoritat, serenitat i experiència que li
dóna la seva edat–, Ahmad Al-Tûni està considerat com el més gran munshid
(cantant i recitador) en actiu d'Egipte. Tota una llegenda viva que ens introduirà,
amb el carisma de la seva veu i amb l'acompanyament d'un conjunt de virtuosos
instrumentistes, en els misteris de les músiques de trànsit, on música, poesia i
espiritualitat s'alien per assolir l'èxtasi místic comunitari de músics i auditori.

La música del Kurdistan estarà representada per un conjunt que té l'objectiu
prioritari de preservar una tradició sempre amenaçada pels interessos de la
geopolítica. Dirigida per Hooshang Kamkar, la formació familiar Kamkars
(diumenge 2 d’octubre, a les 19.30 hores; comentaris previs al concert a càrrec
de Xavier Antich, a les 18.45 hores) és una de les agrupacions musicals kurdes



més famoses de l'Iran. Fundada l'any 1967 per Hassan Kamkar –un dels músics
contemporanis més importants de la música iraniana–, i integrada per una
formació variable de músics de la família Kamkar, la seva música recull la doble
herència de la música clàssica persa i de les tradicions festives i populars del
Kurdistan que ells mateixos han contribuït a preservar gràcies a un constant
treball de recerca.

Procedents d'un altre poble sense Estat de la regió, Palestina, i format pels
germans i llaütistes Samir, Wissam i Adnan, el Trio Joubran (dissabte 15
d’octubre, a les 21.00 hores; comentaris previs al concert a càrrec de Miquel
Jurado, a les 20.15 hores) és un privilegiat portaveu de la música d'aquest
poble. Fills d'un fabricant de llaüts àrabs de gran prestigi de Palestina i liderats
per Samir Joubran –un virtuós llaütista que gaudeix d'una gran popularitat entre
la gent de la seva terra, així com d'un prestigi creixent a Europa–, els germans
Joubran ens mostraran tota la força emotiva que pot sorgir del diàleg sensible
entre les cordes dels seus uds, amb un format de trio que esdevé excepcional.

Culminarà aquest itinerari per les músiques del Pròxim Orient un dels
representants més emblemàtics de la música clàssica persa, el conjunt Masters
of Persian Music (diumenge 30 d’octubre, a les 19.30 hores; comentaris previs
al concert a càrrec de Miquel Cuenca, a les 18.45 hores). Procedent de l'Iran,
liderat per l'extraordinari cantant Mohammad Reza Shajarian –un dels més
grans intèrprets del repertori clàssic del radif– i integrat per un conjunt de grans
instrumentistes, com ara Hossein Alizadeh, Kayhan Kalhor i el seu fill
Homayoun Shajarian, el conjunt interpreta una música de gran refinament
musical i literari que produeix moments d'inexplicable bellesa.

LA MÚSICA CÀLIDA I SENSUAL DE L'ÀFRICA ORIENTAL

La música i els ritmes africans figuren, sens dubte, entre les tradicions musicals
més riques i atractives del planeta, però són alhora, per la seva riquesa i
diversitat, unes grans desconegudes en el món occidental. Si bé coneixem una
mica més algunes cultures de l'Àfrica occidental, el continent reserva encara un
gran potencial de tradicions per descobrir que mostren l'extraordinària varietat de
músiques d'aquesta terra. És el cas de Kenya i Zanzíbar, dues tradicions de
l'Àfrica oriental de les quals el Festival ofereix enguany una mostra.

Especialment compromès en la preservació i difusió de les tradicions musicals
populars de Kenya, així com en la recuperació d'un instrument mil·lenari, el
nyatiti (un tipus de lira originària de la vall del Nil), Ayub Ogada (diumenge 9
d’octubre, a les 19.30 hores; comentaris previs al concert a càrrec d’Antoni Marí,
a les 18.45 hores) és un trobador de veu càlida i sensual que aconsegueix
captivar l'auditori amb els primers acords. Descobert fa uns anys per Peter



Gabriel, ha enregistrat per a RealWorld i ha contribuït poderosament a difondre
una tradició que, malgrat la seva antiguitat, gaudeix d'una vitalitat tan natural
com sorprenent.

Culture Musical Club (divendres 21 d’octubre, a les 21.00 hores; comentaris
previs al concert a càrrec de Jordi Bianciotto, a les 20.15 hores) és un dels
conjunts més representatius i la més nombrosa de les formacions de música
taarab –nom amb què es coneix la música popular d'aquest bell arxipèlag de
Tanzània– que existeixen a Zanzíbar. Amb una varietat espectacular de diferents
instruments, el conjunt interpreta una música festiva que sorgeix de la fusió
d'arrels musicals àrabs, índiques i africanes. Una tradició viva que adquireix el
seu màxim esplendor en les celebracions que integren la vida quotidiana.

CULTURES PROPERES: DE LA MÚSICA MEDITERRÀNIA A LA CELTA

Procedent del Marroc, Nour Eddine (divendres 28 d’octubre, a les 21.00 hores;
comentaris previs al concert a càrrec de Dolors Bramon, a les 20.15 hores) és
un extraordinari cantant d'origen amazic (berber) que interpreta un ampli
repertori d'instruments de corda, vent i percussió. Fundador de diversos grups de
música ètnica amb els quals ha ofert concerts per tot el món, la seva música beu
de les diferents tradicions del desert i de la Mediterrània per crear una profunda
atmosfera de sonoritats que enriqueixen les seves arrels. Una música viva
adreçada a la ment i al cos, que fascina per la seva particular combinació
d’espiritualitat, ritmes festius i diàleg entre les diverses cultures de la
Mediterrània.

Des d'Escòcia arriba el duet excepcional format pel violinista Alasdair Fraser i la
violoncel·lista Natalie Haas (diumenge 23 d’octubre, a les 19.30 hores;
comentaris previs al concert a càrrec de Carles Lobo, a les 18.45 hores).
Alasdair Fraser és un dels grans intèrprets de violí actuals i una de les
personalitats més destacades de la música celta. Amb la vitalitat i emoció que
desprenen els seus directes, i amb la complicitat de Natalie Haas, ara ens ofereix
en formació de duo una proposta que gaudeix –com ell mateix expressa– d'una
insòlita combinació d'intimitat i intensitat.

CULTURES LLUNYANES: EL CAUCAS, EL PAMIR, L'ÍNDIA I INDONÈSIA

Cruïlla de cultures situada entre Europa i Àsia, l'ex-república soviètica
caucasiana de l'Azerbaidjan ha rebut la influència de tradicions asiàtiques,
perses i turques que amb el temps han modelat una música sofisticada, profunda
i expressiva que gira al voltant del muqâm. Per la seva mateixa dificultat
interpretativa, aquesta tradició reclama cantants excepcionals. És el cas d'Alim
Qasimov (dissabte 22 d’octubre, a les 21.00 hores; comentaris previs al concert



a càrrec de Miquel Cuenca, a les 20.15 hores), un cantant que amb la seva veu
extraordinària aconsegueix transmetre una força emocional corprenedora.
Reconegut amb el prestigiós ICM-Unesco International Music Prize i àmpliament
elogiat per la crítica com un dels cantants actuals més destacats, tindrem el
privilegi de sentir novament la seva veu en aquesta edició del Festival.

Procedents del Badakhshan –una regió situada en una altra ex-república
soviètica fronterera, el Tadjikistan, entre l'Afganistan i la Xina, i caracteritzada per
una gran tradició musical que sorgeix de les valls profundes i de les altes
muntanyes del Pamir–, arriba un conjunt de virtuosos músics que conserven els
secrets del ric patrimoni d'aquesta antiga tradició (divendres 14 d’octubre, a les
21.00 hores; comentaris previs al concert a càrrec de Jaume Ayats, a les 20.15
hores). La seva música rep influències diverses que van des de la poesia
clàssica persa fins a la poesia ismaelita més moderna, i en la seva interpretació
destaca especialment la veu de Sahiba Dovlatshaeva, que, considerada com la
veu més bella del Badakhshan, ja ha causat sensació en els festivals en què ha
participat.

El Festival rep novament la visita d'un dels violinistes més prestigiosos de la
música carnàtica del sud de l'Índia, L. Subramaniam (diumenge 16 d’octubre, a
les 19.30 hores; comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Jurado, a les
18.45 hores). Amb un immens prestigi internacional –només comparable a Ravi
Shankar, entre els músics d'aquest país que han assolit una gran reputació a
Occident–, Laxminarayana Subramaniam és un violinista excepcional i un
incansable investigador que ha actuat al costat de personalitats com ara Yehudi
Menuhin, Stéphane Grappelli, Herbie Hancock i Phil Collins i ha col·laborat en
destacades produccions escèniques i cinematogràfiques. En aquesta ocasió ens
convida a acompanyar-lo en un atractiu viatge per la música mil·lenària del seu
país amb les sorprenents sonoritats que extreu del seu instrument

De l'illa de Bali arriba la màgia i l'encís del teatre tradicional balinès que, durant
la dècada dels anys 30 del segle passat, tant va fascinar a Europa personalitats
com ara Antonin Artaud. Mestre indiscutible d'aquest art, I Made Djimat & His
Ensemble (dimecres 12 d’octubre, a les 19.30 hores; comentaris previs al
concert a càrrec de Jaume Ayats, a les 18.45 hores) n'ofereix un ric mosaic amb
un espectacle captivador on música, teatre i dansa comparteixen protagonisme
amb les màscares dels diferents personatges que sorgeixen de l'imaginari
d'aquesta antiga tradició.

DIVERSONS, CONCERTS FAMILIARS I CINEMA ETNOMUSICAL

Per segon any consecutiu, el projecte Diversons ofereix als intèrprets i conjunts
de músiques del món que resideixen i elaboren la seva proposta a Catalunya
l'oportunitat de mostrar la seva música en el marc d'un gran esdeveniment.



Enguany han estat seleccionats 10 grups que oferiran un ampli i variat ventall de
propostes: Mashalá! (música sefardita), Paulinho Lêmos i Zé Manel (Angola-
Brasil) i Octavio Sana i la seva mixtura negra (Guinea Bissau) (Auditori,
dissabte 8 d'octubre, a les 21 hores); Los Moussakis (música balcànica), David
Cortés Quartet (flamenc) i Carlinhos Pitera Trio (Brasil) (Auditori, dissabte 29
d'octubre, a les 21 hores); i Amtaña (Xile) (Pati anglès, dissabte 8 d'octubre, a
les 12 hores), Kavocheva (Costa d’Ivori) (Pati anglès, dissabte 8 d'octubre, a les
19 hores), Tenzin Choegyal (Tibet) (Pati anglès, dissabte 29 d'octubre, a les 12
hores) i Akliso (Costa d’Ivori) (Pati anglès, dissabte 29 d'octubre, a les 19
hores).

Un any més, el Festival comptarà també amb la programació de quatre concerts
familiars adreçats als més petits que protagonitzaran Alasdair Fraser i Natalie
Haas (Melodies celtes a Escòcia, diumenge 23 d’octubre, a les 12 hores), Nour
Eddine, Younes El Maracki i Abdlmajid Karam (La veu del desert, diumenge
30 d’octubre, a les 12 hores), Tamae (Aires de Madagascar, diumenge 13 de
novembre, a les 12 hores) i Sakapatú (Sakapatú: un viatge per la música andina,
dissabte 26 de novembre, a les 12 hores).

Finalment, aquesta edició comptarà també amb un cicle de cinema
etnomusical que, amb el títol Música rebel i presentat per l'etnomusicòleg italià
Leonardo D’Amico, oferirà quatre documentals sobre Bob Marley (Rebel
Music: the Bob Marley Story, dijous 6 d’octubre, a les 19.30 hores), Fela Kuti
(Fela Kuti: "Music is the weapon", dijous 13 d’octubre a les 19.30 hores), la
música per a l'alliberament de la població negra a Sud-àfrica (Amandla!: A
Revolution In Four-Part Harmony, dijous 20 d’octubre a les 19.30 hores) i la
revolució tropicalista al Brasil de finals dels anys seixanta (Brasil, a revolução
tropicalista, dijous 27 d’octubre a les 19.30 hores).



CALENDARI DE CONCERTS I ACTIVITATS

DISSABTE 1 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

EGIPTE

Xeic Ahmad Al-Tûni, cant
Mustafà Abdelhadi Abdelrehaman, nay
Mohammad Ahamed Hassan, ud
Mohammad Ahmed Touny, riq
Mahmud Ahmed Touny, def
Abdelmohaimen Abouelhassan, tabla

Comentaris previs al concert a càrrec de Dolors Bramon, a les 20.15 hores

DIUMENGE 2 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

KURDISTAN

KAMKARS
Bijan Kamkar, veu, rebab i def
Pashang Kamkar, santur
Ghashang Kamkar, sitar i violí
Arjang Kamkar, tombak
Arsalan Kamkar, violí
Ardeshir Kamkar, kamantche
Ardavan Kamkar, santur
Hooshang Kamkar, director

Comentaris previs al concert a càrrec de Xavier Antich, a les 18.45 hores

DIJOUS 6 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

Cicle de cinema etnomusical: Música Rebel

Rebel Music: the Bob Marley Story
(Música rebel: la història de Bob Marley)

Jeremy Marre, 2000, EUA/Regne Unit, 90 min. V.O. en anglès subtitulada en castellà

Presentació del cicle a càrrec de Leonardo D'Amico, professor d'Etnomusicologia a
la Universitat de Siena i de Ferrara i director artístic del Centro Flog de Florència

DIVENDRES 7 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI *

KURDISTAN

Nens del Kurdistan

* Concert anul·lat per causes alienes a l'organització del Festival en no
obtenir els membres del conjunt el visat per entrar a la Unió Europea



DISSABTE 8 D'OCTUBRE, A LES 12 HORES. PATI ANGLÈS

Diversons

XILE

AMTAÑA
Gonzalo Abarca , quena, tarka, viola de roda i veu
Diego Castro, guitarra, tible, cors i percussió
William Abarca , quena, charango, tarka i viola de roda
Rodrigo Henríquez, charango, quena, guitarra i cors
Camilo Zorrilla, bombo legüero i caixó peruà

DISSABTE 8 D'OCTUBRE, A LES 19 HORES. PATI ANGLÈS

Diversons

COSTA D'IVORI

KAVOCHEVA
Marcel Tianan, djembé i veu
Marcel Youan, djembé i veu
Guelade Ouecongne , durumda i veu
Siriki Bi Dje, dansa i veu
Chantal Tajou, dansa i veu

DISSABTE 8 D'OCTUBRE, A LES 21 HORES. AUDITORI

Diversons

MÚSICA SEFARDÍ

MASHALÁ!
Ellen Gould Ventura , veu
Ernesto Briceño, violí
Lautaro Rosas, ud i clarinet
Chandra Naraine, percussió
Franco Molinari, contrabaix

ANGOLA-BRASIL

Paulinho Lêmos, veu i guitarra
Zé Manel, veu i guitarra

GUINEA BISSAU

OCTAVIO SANA I LA SEVA MIXTURA NEGRA
Octavio Sana , veu i guitarra
Sergio da Costa, guitarra
Marcelo Córdoba , guitarra
Ignasi Coromina, guitarra
Yonder Peña , percussió
Martí Solé, bateria

DIUMENGE 9 D'OCTUBRE, A LES 12 HORES. AUDITORI *

Concert Familiar

Nens del Kurdistan
* Concert anul·lat per causes alienes a l'organització del Festival en no
obtenir els membres del conjunt el visat per entrar a la Unió Europea



DIUMENGE 9 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

KENYA

Ayub Ogada , veu i nyaititi
Johannes Legwabe , percussió i veus
Eustace Anthony Williams, baix
Harold Daniel, bateria
Samuel Manyonyi Amalemba , guitarra, teclat i veus

Comentaris previs al concert a càrrec d'Antoni Marí, a les 18.45 hores

DIMECRES 12 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

BALI

MASTERS OF BALI
I Made Djimat & his Ensemble

Comentaris previs al concert a càrrec de Jaume Ayats, a les 18.45 hores

DIJOUS 13 D'OCTUBRE A LES 19.30 HORES. AUDITORI

Cicle de cinema etnomusical: Música Rebel

Fela Kuti: "Music is the weapon"
(Kela Kuti: "la música és l'arma")

Stéphane Tchal-Gadjieff i Jean Jacques Flori, 1982, Nigèria/França, 53 min.
V.O. en anglès subtitulada en català

DIVENDRES 14 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

BADAKHSHAN

Sahiba Dovlatshaeva , cant i def
Mukhtor Moborakadamov, sitar
Soibnazar Alovatoz, rebab i cant
Djonbaz Doshanbiev, rebab i ghijak
Shodikhon Mabatkulov, def
Gulomsho Safarov, tambor

Cants i músiques del Pamir

Comentaris previs al concert a càrrec de Jaume Ayats, a les 20.15 hores

DISSABTE 15 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

PALESTINA

TRIO JOUBRAN
Samir Joubran, ud
Wissam Joubran, ud
Adnan Joubran, ud

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Jurado, a les 20.15 hores



DIUMENGE 16 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

ÍNDIA

L. Subramaniam, violí
K. Sekar, tavil
Trichur Mohan, mrindangam

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Jurado, a les 18.45 hores

DIJOUS 20 D'OCTUBRE A LES 19.30 HORES. AUDITORI

Cicle de cinema etnomusical: Música Rebel

Amandla!: A Revolution In Four-Part Harmony
(Amandla!: una revolució en harmonia en quatre parts)

Lee Hirsch, 2002, República de Sud-àfrica/EUA,103 min. V.O. en anglès subtitulada en
català

DIVENDRES 21 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

ZANZÍBAR

CULTURE MUSICAL CLUB
Gran Orquestra Taarab de Zanzíbar

Comentaris previs al concert a càrrec de Jordi Bianciotto, a les 20.15 hores

DISSABTE 22 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

AZERBAIDJAN

Alim Qasimov, veu i percussió
Rauf Islamov, kamantche
Malik Mansurov, tar
Natik Shirinov, percussions

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

DIUMENGE 23 D'OCTUBRE, A LES 12 HORES. AUDITORI

Concert Familiar

Melodies celtes a Escòcia

Alasdair Fraser, violí
Natalie Haas, violoncel

DIUMENGE 23 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

ESCÒCIA

Alasdair Fraser, violí
Natalie Haas, violoncel

Comentaris previs al concert a càrrec de Carles Lobo, a les 18.45 hores



DIJOUS 27 D'OCTUBRE A LES 19.30 HORES. AUDITORI

Cicle de cinema etnomusical: Música Rebel

Brasil, a revolução tropicalista
(Brasil, la revolució tropicalista)

Yves Billon i Dominique Dreyfus, 2002, Brasil/França, 52 min.
V.O. en castellà i portuguès amb subtítols en castellà

DIVENDRES 28 D'OCTUBRE, A LES 21.00 HORES. AUDITORI

MARROC

Nour Eddine, veu, darbukka, hajhouj i flautes
Younes El Maracki, veu, ud i bouzouki
Abdlmajid Karam, veu, violí i ud

Comentaris previs al concert a càrrec de Dolors Bramon, a les 20.15 hores

DISSABTE 29 D'OCTUBRE, A LES 12 HORES. PATI ANGLÈS

Diversons

TIBET

Tenzin Choegyal, dramnyen i gyumang

DISSABTE 29 D'OCTUBRE, A LES 19 HORES. PATI ANGLÈS

Diversons

COSTA D'IVORI

AKLISO
Boris Pierrou, djembé i veu
Xavier Aymí, djembé i cors
Oriol Mangas, djembé, sangband i cors
Karnon Diabate , balafon, jabara, kora i veu
Xavier Biosca, dundun i kenkei

DISSABTE 29 D'OCTUBRE, A LES 21 HORES. AUDITORI

Diversons

MÚSICA BALCÀNICA

LOS MOUSSAKIS
Smilja Mitrovska, veu
Branislav Grbic, violí
Yannis Papaioannou, llaüt
Ivan Ilic, guitarra
Goran Slavic, contrabaix
Marko Jelaca , bateria

FLAMENC
David Cortés, cantaor
David Coll, guitarra
Narcís Carreras, violí
Ignasi Hernández, percussió



BRASIL

CARLINHOS PITERA TRIO
Carlinhos Pitera , veu i guitarra
Paulinho da Bahia, udu, caixó, pandeiro, selva i veu
Bernat Romaní, guitarra acústica i veu

DIUMENGE 30 D'OCTUBRE, A LES 12 HORES. AUDITORI

Concert Familiar

La veu del desert

Nour Eddine, veu, darbukka, hajhouj i flautes
Younes El Maracki, veu, ud i bouzouki
Abdlmajid Karam, veu, violí i ud

DIUMENGE 30 D'OCTUBRE, A LES 19.30 HORES. AUDITORI

IRAN

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

Comentaris previs al concert a càrrec de Miquel Cuenca , a les 18.45 hores

DIUMENGE 13 DE NOVEMBRE, A LES 12 HORES. AUDITORI

Concert Familiar

Aires de Madagascar

TAMAE

DISSABTE 26 DE NOVEMBRE, A LES 12 HORES. AUDITORI

Concert Familiar

Sakapatú: un viatge per la música andina

SAKAPATÚ



X FESTIVAL DE MÚSIQUES DEL MÓN
De l’1 al 30 d’octubre de 2005

Organització
Servei de Música de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”

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

Preus de les localitats
• Concerts: 10 € (estudiants, jubilats i aturats: 20 % de descompte; Carnet

Jove i Carnet +25: 50 % de descompte)
• Concerts familiars: 3 €
• Cinema: 2 € (Carnet Jove i Carnet +25: 50% de descompte)
• Concerts al Pati Anglès: entrada lliure

Venda de localitats

(a partir del 6 de setembre)
A CaixaForum (de dimarts a diumenge, de 10 a 20 hores)
A ServiCaixa, Internet (www.servicaixa.com) i per telèfon (902 33 22 11)

Servei d’Informació de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”
Tel. 902 22 30 40 (de dilluns a divendres, de 10 a 20 h)
www.fundacio.lacaixa.es
info.fundacio@lacaixa.es

Més informació per a la premsa:

Inés Martínez Ribas
Departament de Comunicació de l’Obra Social - Fundació ”la Caixa”
Av. Diagonal, 621. Torre II, planta 11. 08028 Barcelona
Tel. 93 404 60 73 / ines.martinez.fundacio@lacaixa.es


