
“SONAU, MUSICHS, SONAU...!”

Dissabte, 03 d’abril de 2021 a les 20.00 h
Paranimf de la Universitat

BALLS I FESTA A LA CATALUNYA DEL BARROC

Anna Romaní (dansa, castanyoles, direcció artística)
Carles Mas (dansa, castanyoles, flabiol i bombo, direcció artística)

Jaime Puente (dansa, castanyoles)
Eva Narejos (dansa, castanyoles)

Joan Codina (dansa, castanyoles, flautes)
Ricart Renart (violí barroc)

Edwin García (guitarra barroca, tiorba)
Marc Riera (flabiol i tamborino, baixons, fagot, direcció artística)

Coreografies d’Anna Romaní i Carles Mas
a partir dels tractats de dansa i de la tradició oral

PROGRAMA

La Cia. Xuriach us presenta el repertori que va de la dansa d’escola i les follies del segle XVII
als nous minoès i les airoses contradanses del segle XVIII: una història ballada de transmis-
sions, substitucions, conflictes i convivència dels gèneres de la dansa a Catalunya, abans i 

després de la Guerra de Successió.

Primera part

I. Entrada: la dansa i el seu ritual. La Pavana als balls de plaça i a la dansa d’escola.
Canari contrapassat d’una tonada de flabiol tradicional

La Pavana i la Sardana de les Danses de Sant Antoni de Caldes de Montbui
La Pavana dels mestres de dansa: Entrada i quatre mudances, fetes i desfetes, segons el ms. 

de Juan Antonio Jaque (finals XVII/començaments del XVIII)

II.  Les Follies: el ball, amb passeigs i quatre mudances.
Les Follies, Espanyoletes i Paradetes són gèneres de ball del XVII precursors de la família de la 

Jota, la Seguidilla, el Fandango i el Bolero. Coreografia a partir del ms. de J. A. Jaque.

III. La Mantuana: un ballet del repertori dels mestres de dansa a la Catalunya del s. XVII.
Està compost per una entrada, un refrany en forma de pavana i diverses mudances: 

mudança travessada, 
mudança sardana, mudança de la dama i del cavaller i acaba amb un rebatut 

musical en forma de Canari.
Coreografia del mestre Francesc Olivelles, segons el ms. Potau (1701) 

(reconstrucció: C. Mas)

IV. Espanyoleta: passeigs i tres mudances.
Pertany al gènere dels balls i els mestres de dansa en componen coreografies entre els segles 

XVI i XVIII. Coreografia a partir de les edicions del Breve tratado de los pasos del danzar a la 
española, de Pau Minguet i Irol, Madrid (entre 1735? i 1764)

V. La Dansa de l’atxa 
La Dansa de l’atxa (o del ciri) és una variant musical del Passamezzo i de l’Alemanda/Branle 

double, que s’ha emprat des del segle XVI com a dansa participativa. A Catalunya va vehicular 
molts balls a plaça on es ritualitza públicament el relleu de càrrecs dels pabordes o majorals 

que cuiden de la festa i dels altars devocionals: la Dansa de l’atxa la trobem tant a palau com a 
plaça, tal vegada anomenada com a Ball del ciri, Ball de pabordes o com a Entrada de ball.

VI. Xàqueres
El moviment sense fi de la Xàquera en la veu dels instruments.

VII. El Villano
Mudances i variacions d’escola sobre un dels gèneres més importants que des del segle XVI 
trobem arreu de la península ibèrica i més enllà, fins a Itàlia. Està sempre associat a la forma 
poètica versificada, a gloses cantades i instrumentals i a balls populars, com ara balls rodons, 

balls de bastons i molts altres balls de plaça.
A la tradició dels mestres de dansa del segle XVII i XVIII, «al Villano s’imiten les mudances que 

es ballen als pobles».

VIII. dels Canaris al Ball pla, tot és anar i tornar 
Ball improvisat o ball processional: la permanent recerca d’identitat i 

l’alteritat imaginada dels balls que representen l’exotisme

******

Segona part, o la mudança de la desfeta

Francesc Tegell, Poema Anafòric (1720) 

Deixa en casa lo vert sach de las aspres,
deixa pels rústichs los instruments aspres,

trempa’l plectre suau, ab què solias
algun temps divertir-me y divertir-te,

q[ue] est sols ha de servir-te;
que no pretench que toques las Follias,

Canaris, Passacalles ni Pabanas,
Villanos ni Sardanas,

sonadas montañesas per cansadas,
temps ha ja dels estrados desterradas.

 

Sols desitjo q[ue] esplayes sa armonia
tocant ab bisarria

nous Minoès, ayrosas Contradanças,
estudiadas danças

que la moda francesa
ha introduït, mesclant la lleugeresa

ab la força; volent q[ue] axí oprimidas
entre si se demostren lluïdas. (...)

 
IX. La belle danse à la française arriba a Catalunya

Courante
Gavotte

Menuet per a duo

X. Folies d’Espagne: una coreografia francesa que evoca les Follies ibèriques del s. XVII
Els estils de Follies, un diàleg entre les cultures de la dansa

XI. Els balls amb figures a l’espai i l’arribada de les contradanses
Chaconne instrumental

Bourrée de quatre
Cotillon de quatre

XII. Les Paradetes
Un ball amb mudances del mestre J. A. Jaque, on trobem una certa proximitat i influència amb 

altres balls populars dels segles XVII i XVIII, com la Jota.

...i s’acaba la història

XIII. Tornen i segueixen les Follies ibèriques amb les Follies de la Jota

Xuriach, companyia de música i dansa, creada el 2009 per Anna Romaní i Marc Riera està 
especialitzada en la dansa i la música del Renaixement i el Barroc amb particular interès en el 
repertori català i ibèric.

Al llarg de la seva existència hi han col·laborat més de vint músics i ballarins professionals —
treballant-hi braç a braç—, mentre que la direcció artística ha estat a càrrec d’Anna Romaní, 
Carles Mas i Marc Riera.

Gràcies als anys d’estudi i investigació dels seus components el treball de Xuriach ha estat 
àmpliament reconegut per la solidesa de les seves propostes, el bon coneixement del perío-
de, el repertori, l’estètica, l’entorn sociocultural, la recreació de vestuari… i, sobretot, per la 
passió i la il·lusió que transmeten i per la seva capacitat d’adaptar-se al públic i a cada ocasió, 
fent reviure aquest repertori i posant-lo a l’abast de tothom de manera amena i creativa.

El treball de la companyia es desenvolupa en tres línies: divulgació, creació d’espectacles i 
formació.

En l’apartat de divulgació (conferències, exposicions, xerrades) destaquen les col·laboracions 
amb l’exposició permanent del BornCCM (“Barcelona 1700. De les pedres a les persones”) i 
l’animació de les seves visites nocturnes al jaciment, amb el Museu d’Història de Barcelona 
(inauguració de l’exposició “Indianes” i conferència “La dansa a la Barcelona del s. XVIII. L’àliga 
com balla l’Espanyolet”), amb el Museu de la Música (“Les músiques dels 1714s”) i col·labo-
racions amb el Museu d’Història de Catalunya en diferents formats.

La companyia Xuriach ha estat invitada a participar amb els seus espectacles en diferents 
festivals de música o de dansa com el Festival “Itinéraire Baroque” dirigit per Ton Koopman 
(França), Festival Portingaloise (Portugal), Festival de Música Antigua de Málaga, Ordino clàssic, 
Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), La setmana de Música Antiga de Mataró, 
entre d’altres. Ha rebut encàrrecs de l’Ajuntament de Barcelona (Festes de la Mercè, Appru-
ta1714, Festes de Santa Eulàlia) i de la Generalitat (actes de la Diada’14 i Congrés de la Jota 
a les terres de parla catalana), l’Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Girona i el BornCCM, 
entre d’altres. També han participat a la pel·lícula històrica “Born” de Claudio Zulián i a la sèrie 
de producció japonesa “MAGI”.

Pel que fa a la formació destaquen els cursos i campus organitzats per la pròpia companyia i 
els tallers a mida per col·lectius específics, així com la participació al Dansàneu de la Generali-
tat o els encàrrecs de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB).
En commemoració del seu desé aniversari, el 2019 han editat el cd/dvd “Sonau, musichs, 
sonau...! Balls i festa a la Catalunya del Barroc”.

Què vol dir Xuriach?
Xuriach és el cognom d’una saga de constructors d’instruments de vent fusta de Barcelona. 
Van exercir durant gran part del segle XVIII i sabem que molts d’ells també eren músics. Al 
Museu de la Música de Barcelona es conserven alguns exemplars, d’una qualitat excepcional.


