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El IX Festival de Música 775 de Vilafranca està consolidant-se com un projecte artístic de referència a la comarca de Els Ports i una ventana cultural per a la Comunitat
Valenciana.
La present edició contarà amb artistes íntegrament valencians donat que creiem necessari un estímul al teixit
cultural de la Comunitat Valenciana. La qualitat de la programació seguirà sent de primera però ens centrarem
en donar veu tant a artistes reconeguts com pot ser la
soprano Silvia Vázquez o el Proyecto Brunetti com també a joves promeses locals com Marc Monfort Tena i Sofia Monfort Tena. També tindrem la presencia de músics
i professors de les institucions valencianes com ara es el
cas de Isabel López, viola de la Orquestra de Valencia i professors del Conservatori Superior de Castelló, el violinista
Fernando Pascual i el violoncel·lista i director artístic del
festival Pere Joan Carrascosa. Contarem també amb el
professor de la Universitat Autònoma de Madrid Germán
Labrador, investigador especialitzat en la música de la
cort de Carlos III i Carlos IV i en l’obra del compositor Gaetano Brunetti que oferirà una conferència a la presentació
del disc Divertimenti del Proyecto Brunetti.
A més contarem amb Mara Aranda, una cantant excepcional del territori valencià amb una llarga trajectòria que
presentaran el seu treball Sefarad al cor de Turquia. Es
programarà, com es costum al festival, un concert fora de
la programació clàssica com serà la cantautora valenciana
Sandra Monfort.
Aquest festival vol ser una oportunitat per a gaudir de tres
dies intensos de concerts d’un alt nivell artístic i varietat
estilística en diferents punts de la localitat com la Casa de
la Cultura, la Plaça de Bous o les Coves del Forcall per a
fomentar tant el turisme com el consum cultural.

DIVENDRES 5 D’AGOST

22,30h.

Niño Réptil Ángel

Sandra Monfort

CASA DE LA CULTURA

DISSABTE 6 D’AGOST

12,00h.

Gent d’ací

Marc Monfort, flauta
Sofia Monfort, piano

CASA DE LA CULTURA

DISSABTE 6 D’AGOST

19,00h.

Recital Líric

Silvia Vázquez, soprano
Carles Budó, piano

CENTRE VILAFRANCA

DISSABTE 6 D’AGOST

22,00h.

Nit dels Ciris

ERMITA DE SANT ROC

DIUMENGE 7 D’AGOST

12,00h.

Proyecto Brunetti

Fernando Pascual, violí
Isabel López, viola
Pere Joan Carrascosa, violoncel
Germán Labrador, musicòleg

COVES DEL FORCALL

DIUMENGE 7 D’AGOST

17,30h.

Sefarad al cor de Turquia

Mara Aranda, veu
Jota Martínez, corda polsada
Housam Hamumi, kanoun, kawala i llaüt
Fernando Depiaggi, ney i percussió

L'accés al festival es lliure i gratuït fins a completar l'aforament.

PROGRAMA2022

PLAÇA DE BOUS

PLAÇA DE BOUS

DIVENDRES

05 22:30h.
D’AGOST

Cançó d’autora

Sandra Mofort
presenta

Niño Reptil Àngel

Tradició i avantguarda. Ancestralitat i modernitat. Tacte orgànic i digital. Poesia i cançó. La carrera de Sandra Monfort (Pedreguer, 1992) s’ha forjat sobre aquest re- guitzell de dualitats.
És el seu un perfil prou versàtil, però també d’artista de molta
fusta. Una dona que sap combi- nar la tècnica amb la intuïció.
El seu disc de debut, Niño Rèptil Ángel (Hidden Track, 2021), va
ser un dels més fascinants que es van publicar al panorama
de la música pop estatal durant tot 2021. Un punt de trobada
al qual es fonien lírica, cançó folk tradicional i pols electrònic, i
que va demostrar que l’artista valenciana pot formar part de
la mateixa òrbita que tots eixos músics que estan actualitzant
el llegat sonor dels seus territoris des d’una perspectiva absolutament actual, vigent i colpidora: la sea és la mateixa lliga a
la qual despunten Maria Arnal i Marcel Bagés, Tarta Relena,
Rodrigo Cuevas, Baiuca, Califato 3/4, Clara Peya o Los Hermanos Cubero. De fet, Monfort ja havia format part de Maluq i fa
temps que és un dels tres vèrtexs del projecte Marala, juntament amb la balear Clara Fiol i la catalana Selma Bruna, amb
una feina reconeguda pels premis Ovidi, els Carles Santos i els
Enderrock pel seu disc A trenc d’alba (U98 Music, 2020). Però
el que està aconseguint al seu nom ja no admet massa comparacions amb ningú. Aixó ho han reconegut els Carles Santos, amb els premis a
artista revel·lació i millor disc de 2021.
Sandra Monfort es va formar a l’ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya), es
va especialitzar en guitarra clàssica i ha col·laborat durant els últims temps amb músics del renom d’Efrén López, Ciudad Jara, Pep Gimeno Botifarra, La Raíz, Jonatan
Penalba o Zoo. Les seues cançons, tot i la seua formació acadèmica, no tenen gens
d’ortodoxes, reverents o encotillades. Més aviat al contrari. És la seua una proposta
creativa agosa- rada, perquè la técnica mai no és suficient sense que par- ticipen
també el talent i la imaginació. Per tot aixó, és el seu un salt al buit, pràcticament sense xarxa, al si del qual també es poden localitzar influències comunes amb la música
de Sevdaliza, Oklou, FKA twigs, Oneohtrix Point Never, Björk o James Blake, figures
internacionals que estan molt més prop del que sembla en primera instància.
Cançons com “Ram verd”, “Solar”, “La llebre”, “Resina” o “Nana del aceitunero” participen d’un magnetisme estrany, una qualitat onírica que es nodreix de folk ancestral, poesia somiadora, repunts digitals i l’alè de la naturalesa. És la seua una
música femenina i tremenda- ment mediterrània, connectada d’alguna manera
al folk dels seus pobles, però també inequívocament arrelada al seu entorn, a la
comarca de la Marina Alta que tant li ha servit d’inspiració. Sandra Monfort posa la
sensibilitat, la delicadesa i l’enginy al servei d’una de les propostes més singulars i
prometedores de la música estatal més recent.

CASA DE LA CULTURA

Gent d’ací

DISSABTE

06

D’AGOST

12:00h.

Marc Monfort,
flauta

Sofia Monfort,
piano

I PART
J.S. Bach
Suite francesa en Si menor
BWV 814
V.- Minuet
VI.- Gigue

W.A. Mozart
Rondó per a flauta i piano
en Re Major K.184
C. Debussy - Bilitis per a
flauta i piano
I.- Pour invoquer Pan, dieu du vent
d’été
II.- Pour un tombeau sans nom
III.- Pour que la nuit soit propice
IV.- Pour la danseuse aux crotales
V.- Pour l’Égyptienne
VI.- Pour remercier la pluie au matin

Marc Monfort Tena va començar a estudiar música als 5 anys amb el seu pare a l’Escola de Música
de la Unió Musical de Vilafranca. Més tard va cursar els estudis de Grau Professional de música al
Conservatori Mestre Tàrrega de Castelló. L’any 2017
començà el Grau Superior de música a la Escuela
Superior de Música Reina Sofía de Madrid amb el
Professor Jacques Zoon i l’any següent es va traslladar a l’Haute École de Musique de Ginebra (Suïssa), amb el mateix professor. L’any 2021 va finalitzar
els seus estudis de Grau Superior i actualment està
cursant els estudis de Màster, on combina projectes de música de cambra (amb l’agència MusiKa,
on ha actuat amb músics com Maxim Vengerov i
Daniel Müller-Schott) projectes d’orquestra (des de
l’any 2022 és membre de la JONDE (Jove Orquestra Nacional d’Espanya) o de solista. També compta amb el suport de la Fundació Dávalos-Fletcher
de Castelló, la Fundació Victor et Hélène Barbour i
la Fundació Montandon.

II PART
VE. Granados
Allegro de Concert Op. 46
G. Fauré
Sicilienne Op. 78
(arr. flauta i piano)

C. Saint-Saëns
Dansa Macabra Op. 40
(arr. flauta i piano)

Sofia Monfort Tena va començar els seus estudis musicals de Grau Professional al Conservatori
Professional de música Mestre Tàrrega de Castelló amb el professor Jose Luis Miralles, i l’any 2020
els va finalitzar i va obtindre el Premi Extraordinari
de fi d’Ensenyaments Professionals. En l’actualitat
està estudiant segon curs de Grau Superior a l’ESMUC (Barcelona), amb el professor Pierre Reach.

CASA DE LA CULTURA

DISSABTE

06 19:00h.
D’AGOST

Recital Líric

Silvia Vázquez,
soprano

Carles Budó,
piano

Silvia Vázquez cursa els seus estudis al Conservatori Superior de
Música “Joaquín Rodrigo” de València. Va estudiar amb el baríton Francisco Valls, perfeccionant posteriorment amb Carlos
Chausson. Ha treballat amb directors musicals com Zubin Mehta, Lorin Maazel o Carlo Rizzi, entre molts d’altres, i també amb
directors d’escena com Emilio Sagi, Gian Carlo del Mònaco o
Carles Padrissa (La Fura dels Baus). Al llarg de la seva carrera
ha cantat en espais emblemàtics com el Teatre Scala de Milà,
el Palau de les Arts de València Reina Sofia, el Teatre Comunale
de Florència, el Grand Théâtre du Genève, el Konzerthaus de
Berlín, el Concertgebouw d’Amsterdam o el Teatre de la Zarzuela de Madrid, etc. A més, ha interpretat papers d’òpera cèlebres com Lucia di Lammermoor (Lucia) de Donizetti, Rigoletto
(Gilda) de Verdi o Il Barbiere di Siviglia (Rosina) de Rossini, així
com en sarsueles: Doña Francisquita (Francisquita) de Vives, La
Tabern del Port (Marola) de Sorozàbal o La cançó d’Olvido (Rosina) de J. Serrano, entre moltíssims altres. A això se suma la seva
experiència com a cantant en oratori, en obres com el Carmina
Burana de Carl Orff, les Noces de Stravinski o la Missa en do
menor Kv 258 de Mozart.
Carles Budó estudia piano amb Árpád Bodó. Interessat pel repertori vocal, participa en diversos cursos destacant els cicles
de Lied-masterclassses de l’Stichting Koninklijk Conservatorium de Brussel·les, treballant amb Udo Reinemann, Wolfram
Rieger, Julius Drake, Hartmut Höll, Roger Vignoles, Helmut
Deutsch, etc. Paral·lelament obté el Màster en la Interpretació
de la Música Antiga a l’especialitat de fortepiano amb Arthur
Schoonderwoerd i Luca Guglielmi a l’ESMuC. Amb un repertori que comprèn des de la música medieval fins avui actua
en marcs molt diversos com són el Festival d’Ambronay, la Schubertíada de Vilabertran, el Parlament Europeu d’Estrasburg,
L’Auditori de Barcelona, el teatre Arriaga de Bilbao, la Setmana
de Música Religiosa de Conca o el Festival Sónar de Barcelona.
Des de 2005 és professor de repertori vocal al Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València.

I PART

V. Bellini
Casta Diva de Norma
Ch. Gounod
Je veux vivre de Romeo et Juliet
G. Donizetti
Era adesso il figlio mio de Lucrezia Borgia
G. Bizet
Je dis que rien ne m’epovante de Carmen
G. Verdi
È strano…….Sempre libera de La Traviata

II PART

M. F. Caballero
Vals de Angelita de Chateau Margaux
A. Vives
Canción del Arlequín de La Generala
P. Sorozabal
En un país de Fábula de La tabernera del
puerto
E. Arrieta
La Velocicosedora de El potosí submarino
A. Vives
Canción del Ruiseñor de Doña Francisquita
J. Guridi
En la cumbre del monte de El caserío
V. Lledó
Ya me inquieta su tardanza de Maestro
Campanone

CENTRE DE VILAFRANCA

DISSABTE

06 22:00h.
D’AGOST

NIT
DELS
CIRIS

ERMITA DE SANT ROC

DIUMENGE

07 12:00h.
D’AGOST

La figura del compositor i violinista Gaetano Brunetti (*Fano -Italia-,
1744?; †Colmenar d’Oreja (Madrid-,
1798), després de molts anys d’oblit,
comença a donar-se a conèixer
gràcies als estudis iniciats a partir
de mitjans del segle XX. La rellevància que va tenir el compositor en
la seva època va ser determinant
per al desenvolupament de la vida
cultural de la Cort de Carles III i Carles IV, com també ho va ser per als
seus compositors coetanis. Amb la
seva intensa i productiva carrera
professional ens va deixar un llegat d’innombrables composicions,
sent de especial interès les dedicades a les formacions camerístiques,
a les quins va dedicar gran part de
la seva tasca ja que interpretava
personalment, en la majoria dels
casos, les seves pròpies composicions. Com a intèrpret va destacar
per la seva pertinença a l’orquestra
de la Reial Capella durant gran parteix de la segona meitat del segle
XVIII. Aquesta formació va acollir
els millors intèrprets de la època a
nivell europeu. També va participar
activament en els diversos concerts
de música de cambra organitzats
al Palau Reial per divertiment, en-

Concert presentació del àlbum
Divertimenti de G. Brunetti

Proyecto Brunetti
Fernando Pascual, violí
Isabel López, viola
Pere Joan Carrascosa, violoncel
Germán Labrador, musicòleg

tre d’altres, del Príncep d’Astúries, futur Carles IV.
El projecte sorgeix de la necessitat de difondre l’obra camerística de Gaetano Brunetti, que, si bé no ha estat recordada per la Història de la Música a causa de diversos
factors, hem de concedir-li el lloc que li correspon dins
la música espanyola del segle XVIII, tenint l’oportunitat
com a investigador i intèrpret de rescatar de l’oblit un
elevat número de composicions que serviran per enriquir el repertori actual. El Projecte Brunetti presenta en
aquesta ocasió el disc “Divertimenti” publicat per al segell discogràfic Brilliant Classics.
Germán Labrador es professor al Departament de Música de la Universitat Autònoma de Madrid des del 2003.
La seva investigació s’ha centrat en la música a la cort
de Carles III i Carles IV i al teatre musical de Madrid a la
mateixa època. És autor de la monografia Gaetano Brunetti (1744-1798). Catàleg crític, temàtic i cronològic (AEDOM, 2005), així com de diversos treballs sobre la música a l’entorn cortesà de l’últim terç del segle XVIII. Així
mateix és autor de diversos articles a Revista de Musicología relacionats amb la datació de la música de Luigi
Boccherini i Gaetano Brunetti. Al camp del teatre líric, és
coautor de les monografies La Música als teatres de Madrid, I: Antonio Rosales (Alpuerto, 2005) i de Doña Inés
de Castro. Escena tràgic lírica (GES XVIII, 2005), ambdues
amb edició de partitures i estudi crític, així com de La
imatge de la monarquia: lloes en honor de Carles IV i
Maria Lluïsa de Parma (Alpuerto, 2009). Altres línies de
recerca concerneixen la recepció de l’obra de Cervantes
en la creació musical, i la relació entre música i discurs
audiovisual (audiovisió).

COVES DEL FORCALL

DIUMENGE

07 17:00h.
D’AGOST

Concert a la natura

Sefarad al cor de Turquia
Mara Aranda, veu
Jota Martínez, corda polsada
Housam Hamumi, kanoun, kawala i llaüt
Fernando Depiaggi, ney i percussió

Quan visites la casa d’un amfitrió d’un país mediterrani, acostuma a disculpar-se de l’escassetat i la pobra qualitat del menjar que et servirà al que segueix un assortiment de mezes o
entrants així com els plats principals especiats, vibrants, cuinats amb sensibilitat i experiència per les moltes peripècies que les han millorades després de centúries de preparació i de
les quals cada cuiner s’enorgulleix per tindre la seua recepta particular.
Cadascuna de les cançons que componen aquest programa de Mara Aranda són plats
únics. En la seua recepta han intervingut elements que marquen la diferència amb la resta.
Uns destil·len mediterraneïtat amb l’ amalgama de cultures de les seues riberes que com
en un ball de cintes van anar entreteixint els llaços acolorits de les seues destinacions. Uns
altres tenen el fons cítric, àcid, per la crítica treta de les seues lletres. Escoltarem en uns
altres parlar dels dolors de desenganys, la pèrdua, el desànim del cantor, així com d’uns
altres que narren esdeveniments històrics en els quals així com les aigües de rosa i flor
del taronger perses es van assimilar en les cuines jueves mediterrànies, també succeeix el
propi amb romanços com el del Duc de Gandia, fill del Papa Alexandre VI, valencià nascut
a Xàtiva, que els sefardites canten encara hui dia en el cor de l’antic Imperi.
L’atracció que exerceix la cultura sefardita abasta a diferents tipus d’investigadors: antropòlegs, musicòlegs i etnomusicòlegs, lingüistes, novel·listes, periodistes o historiadors. Similar a l’aroma de les espècies, torrades abans de moldre, amb una sort d’empremta digital enviant missatges directament als centres més primitius del cervell on s’estimulen les
emocions i memòries ens fan viatjar en el temps recordant-nos que el món que coneixem
i la història que recordem, amb els seus esdevenirs, és com una taula disposada per als més
distingits convidats. Decidim si volem asseure’ns i compartir pa i rialles, ceba i plors o veure
el banquet des de les vidrieres.
Aquest programa pertany al disc de títol homònim i és el segon d’una sèrie titulada Diàspora composta per 5 discos dedicats a la tradició judeo-espanyola del Marroc, Turquia, Grècia, Bulgària i antiga Iugoslàvia. Amb el disc anterior d’aquesta pentalogia Mara Aranda va
rebre el guardó al ‘millor disc de world music d’Europa’ que atorga la Transglobal World
Music List i també amb el que es presenta, quedant a la 5ª posició dels millors discos de
l’any a nivell mundial
‘Sefarad en el cor de Turquia’ recupera un passat comú del cresol de cultures peninsulars
que van forjar en el solar ibèric el millor del seu coneixement, els seus arts, els seus descobriments, les tradicions que conformaven la seua identitat, configurant la del ciutadà

del segle XXI en les nostres terres. Aquests cants viatgen, en l’expulsió,
amb els seus portadors, a aqueixes noves geografies i ara amb Diàspora realitzen aquest camí de tornada al seu origen.
El repertori dóna especial preeminència a les romances que ens parlen de personatges èpics, històrics o llegendaris lligats al passat medieval de la Península i que es continuen cantant hui dia a Espanya, a
Amèrica i també en boca dels sefardites en les geografies de la diàspora i es recuperen per primera vegada els romanços associats amb
València i la Corona d’Aragó a la qual pertanyia en època medieval.
Mara Aranda és una de les intèrprets valencianes amb més projecció
internacional després de tres dècades durant les quals ha investigat i
cantat músiques valencianes, turques, gregues, occitanes i músiques
antigues, medievals i sefardites, que han deixat com a resultat gairebé una vintena de discos propis de excel·lent factura mereixedors de
premis i reconeixement per part de públic i també de mitjans especialitzats.
El treball de Mara Aranda ha girat al voltant de la tradició Mediterrània
aconseguint internacionalitzar unes llengües i tradicions que mai no
havien arribat tant lluny ni amb tanta força com s’aprecia a “Dèria“(Galileo-mc, 2009), ‘millor disc de músiques del Món’ de 2009 per la UFi
als Premis de la Música Independent. També elegit millor disc segons
el programa ‘Hidrògen’ dirigit per Albert Reguant per a Icat FM. Així
mateix va ser la producció de worldmusic espanyola més destacada
de l’any 2009, TOP 10 a la llista anual dels World Music Charts Europe,
durant 4 mesos consecutius i únic grup espanyol als 10 primers llocs
del resum anual de la llista, a més de millor disc de folk als premis
Ovidi Monllor de 2009 i nominat, a més, als premis per “millor lletra”
i “millors arranjaments”. Amb ‘Lo testament’ (Bureo Músiques 2013)
continua la línia de treball clara i contundent que s’iniciés amb ‘Dèria’,
alçant-se a les poques hores del seu llançament amb el premi Ovidi
Monllor al ‘Millor disc de folk 2013’. El 2015 celebra els seus 25 anys de
trajectòria professional amb el disc ‘Mare Vostrum’, dedicat a l’espai
cultural de la Mediterrània, font d’inspiració en tota la seva producció
literària i musical, sent guardonat com a ‘Millor disc de folk 2015’.
Com a investigadora i intèrpret de música sefardita, Mara Aranda, ha realitzat viatges de residència per a la investigació i estudi d’aquesta tradició a Salònica (2003-2004) i Istanbul (2006-2007), sent resultat d’aquest
exercici l’edició de ‘Músiques i cants dels jueus sefardis’ (Galileo-mc, 2005)
i ‘Sephardic Legacy’ (Bureo Músiques, 2011). El 2014 apareix ‘Música tancada’ el disc de Mara Aranda al costat de Capella de Ministrers. El 2017 té lloc
el llançament de la seva obra més completa, una col·lecció composta per
cinc discos dedicats a les principals geografies de la diàspora. El primer
volum guardonat amb el títol a ‘millor disc europeu de l’any’ i 9è al rànquing mundial per la Transglobal World Music List, es va titular ‘Sefarad
al cor del Marroc’. El llançament mundial del segon volum ‘Sefarad al cor
de Turquia’ va ser el 22 d’abril de 2019. El desembre del mateix any rebia
el guardó al ‘millor disc europeu de l’any’ quedant a la 5a posició de tota
la producció mundial de l’any. Seguiran, successivament els dedicats a
Grècia, Bulgària i antiga Iugoslàvia.
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