
DIVENDRES 8 DE MAIG, 22.30 h 
  PL. DE LA CONSTITUCIÓ

PEP GIMENO BOTIFARRA 
I LA BANDA DEL CENTRE 
ARTÍSTIC MUSICAL DE 

XÀBIA
Presenten: Botifarra a banda

DISSABTE 9 DE MAIG, 19.00 h 
 CASA DE CULTURA

XALUQ
Presenten: Sons de l’aljama

DISSABTE 9 DE MAIG, 22.30 h 
 PL. DE LA CONSTITUCIÓ

BARCELONA GIPSY� 
KLEZMER ORCHESTRA

Presenten: Imbarca

DIUMENGE 10 DE MAIG, 12.30 h 
 ERMITA DE SANTA LLÚCIA

TRES CULTURAS TRES
Presenten: L’Espanya de les tres cultures

Botifarra a banda 
és la trobada 
entre la rondalla 
del cantaor Pep 
Gimeno Botifarra 
i tota una banda 
valenciana, la 
Banda del Centre 
Artístic Musical 
de Xàbia. Sota la 
batuta de Juan 
Fco. Sanjuan 
Rodrigo sonaran 
arranjaments 
deliciosos, 

mesurats i pensats per acompanyar la 
carismàtica veu del gran artista socarrat, 
subratllant sempre el protagonisme, puntuant 
els girs modals en els cants de batre, realçant 
la força de les jotes o acompanyant la gràcia 
dels romanços. A més, alguns versos de nova 
creació se sumen a les copletes tradicionals i 
afegeixen major interès.

Pep Gimeno Botifarra: veu i percussió 
Néstor Mont: guitarra i veus 
Emili Vera: guitarró
Paco Lucas: llaüt
Juanra Martínez: bandúrria
Juan Fco. Sanjuan Rodrigo: direcció

Amb els sons que naveguen pel Mediterrani 
des de fa milers d’anys, d’entre mites i 
llegendes de pirates i poblacions que venen i 
van buscant el seu lloc d’acollida, Xaluq fa un 
recull per apropar-los a terres valencianes, el 
seu lloc d’origen. 
La seua nova programació Sons de l’aljama 
serà un viatge al passat històric i sonor d’una 
València morisca, on ja ressonaven per l’aire 
cants que ara encara ens resulten familiars i 
ens porten a casa, als braços d’una mare que 
dolçament ens feia sentir “l’amo del corral i 
del carrer, de la llimera i la parra i de la flor 
del taronger”.

Toni Fort: saxo soprano
Sandra Monfort: guitarra
Cento Carbó: percussió
Carlos Cuenca: percussió 
Cristina López: veu
Ismael Alcina: baix

BGKO interpreta la música tradicional 
dels gitanos i jueus de l’est d’Europa amb 
una gran passió i destacada personalitat. 
La banda està formada per sis músics 
procedents de Sèrbia, Itàlia, França, Espanya, 
Grècia i l’Índia que es van unir a Barcelona 
pel seu interés en la música balcànica. El 
seu estil particular ve de la música klezmer, 
el jazz manouche i la música romaní així com 
del seu interés per explorar els estils oblidats, 
la tímbrica i sabors específics de diverses 
regions de l’Est europeu. 
Després de presentar l’any passat el seu 
primer disc Imbarca (‘embarcament’ en 
romanés), BGKO va actuar en gires per Itàlia, 
Grècia, Malta, Sèrbia, Eslovènia, Alemanya 
i França, en concerts i festivals a Espanya 
situant-se com a una de les propostes 
musicals de major projecció internacional de 
Barcelona. 

Robindro Nikolic (Sèrbia-Índia): clarinets, duduk
Mattia Schirosa (Itàlia): acordió
Ivan Kovacevic (Sèrbia): contrabaix
Julien Chanal (França): guitarra
Stelios Togias (Grècia): percussions
Sandra Sangiao (Espanya): veu

Programa fresc i participatiu que 
gradualment va guanyant en dinàmica 
amb els temes més rítmics, entremesclant 
frescament i natural sonoritats ibèriques, 
centreeuropees, mediterrànies i nord-
africanes amb la guitarra flamenca com a fil 
conductor, i al so del llaüt àrab, el darbukka, 
el riq i el bendir, amén del violí, la guitarra-
cigne hindú, la mandola i la veu de quatre 
intèrprets i amics, representants de les tres 
cultures, jueua, cristiana i musulmana, 
que van conviure durant segles en terra 
peninsular. El grup ha recorregut diversos 
escenaris en diferents països, destacant el 
seu últim concert a Sarajevo (Bòsnia), ciutat 
de tres cultures, en 2014 dins dels actes 
commemoratius del Ir Centenari de la Primera 
Guerra Mundial.

Paco Díez: veu, guitarra, mandola, gaita i 
percussions
Wafir S. Gibril: veu, llaüt àrab, ney i percussions
Idó Segal: guitarra-cigne, violí, darbukka, riq i 
panderos
Raúl Olivar: guitarra flamenca         




