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ALTAMAR
Durant els segles XVI i XVII es va desenvolupar, en la majoria de les corts europees, un corpus musical que 
constitueix un dels més grans tresors de la nostra civilització. En aquest concert es mostrarà un programa dividit 
en dues parts.

La primera està dedicada al Renaixement i la integren algunes de les peces més característiques i populars d’aquest 
període: pavanes i gallardes; brandes i saltarellos. Luis Milà, Alonso Mudarra, Pierre A�aignant o Joan Ambrosio 
Dalza són els compositors que ens acompanyaran en aquesta primera secció.

La segona està dedicada íntegrament a les danses barroques per a guitarra espanyola. Santiago de Murcia, però 
sobretot Gaspar Sanz, seran els autors que es podran escoltar, a través de qualcunes de les seves danses més 
representatives.

GUILLERMO FEMENÍAS
Obté el títol superior de guitarra clàssica als conservatoris d’Alacant i les Balears, amb excel·lents quali�cacions. 
Així mateix, guanya diferents premis en dues edicions del concurs per a joves intèrprets Art Jove de Balears.

Col·labora amb diferents grups de música antiga com La Companyia de Terpsícore, Studium Aureum i The 
Archduke’s Consort, amb qui ha realitzat dos enregistraments per al segell Nixe Records, entre d’altres, i participa 
a diferents festivals d’arreu d’Espanya.

També ha ofert concerts a d’altres llocs d’Europa com Lisboa, Bolonya, Verona, Cracòvia i Varsòvia.

Ha estat membre del grup La Búsqueda, amb el qual va gravar el disc Psicolatin, i membre fundador de la banda de 
bluegrass Pilgrims, amb la qual ha gravat el disc que du el mateix nom.

Ha estat professor del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i de diferents escoles de música a 
Mallorca, Barcelona i Madrid.

JAUME COMPTE
Compon, interpreta i participa a diferents treballs discogrà�cs i bandes sonores de  cinema, teatre, dansa i 
televisió. S’interessa per tímbriques i sonoritats acústiques d’arrel mediterrània, tant amb instruments de corda 
polsada com de percussió.

Fins a l’actualitat ha editat quatre treballs discogrà�cs amb composicions originals,  a les quals han participat 
artistes com Shyam Sunder, Ode�e Telleria, Lluís Llach, Sílvia Pérez Cruz, Marcel Cranc i Francisco Albéniz (La 
Búsqueda).

Ha col·laborat amb artistes i grups com La Búsqueda, Marcel Cranc o Maria del Mar Bonet, i ha tocat a diferents 
ciutats espanyoles i de l’estranger (Iran, Grècia, Alemanya, Turquia, Equador, Marroc...).

Amb el seu grup de música mediterrània Nafas Ensemble i el seu disc Tariq (reeditat pel segell anglès Arc Music el 
2014) ha obtingut excel·lents crítiques internacionals i el reconeixement com un dels millors discs de “músiques de 
món” de 2014, segons la revista especialitzada dels Estats Units World Music Central. Tariq va estar al top 10 de 
l’emissora de ràdio nord-americana Global Village diversos mesos seguits.

La seva versatilitat amb la percussió i la corda polsada l’ha duit els darrers anys a participar en nombrosos 
projectes de música antiga.

XXIII FESTIVAL MÚSICA ANTIGA DE PALMA 2020
Jaume Compte i Guillermo Femenías

Altamar. Danses cortesanes del Renaixement i del Barroc

DISSABTE 10 D’OCTUBRE A LES 20 H
ESGLÉSIA DE SANT JORDI / PLAÇA DE MONTEROS, 12 (SANT JORDI)



P R O G R A M A

I part

Pavana ala ferrarese (J.A. Dalza)

Pavana

Saltarello

Piva

Branle Gay XV (P. A�aignant)

Haulberroys (P. A�aignant)

Calata ala spagnola (J.A. Dalza)

Pavana IV (Luis Milán)

Pavana de Alexandre (Alonso Mudarra)

Gallarda

La Magdalena (Pierre A�aignant)

Basse danse

Récoupe

Tourdion

II part

Clarines y trompetas (Gaspar Sanz)

Pavanas por la D con partidas al ayre español (G. Sanz)

Jácaras (G. Sanz)

Zarabanda y paradetas (G. Sanz)

Fandango (Santiago de Murcia)

Marizápalos (G. Sanz)

Cumbées (Santiago de Murcia)

Folías (G. Sanz)

Canarios (G. Sanz)

Tarantela (G. Sanz)

A càrrec de:

Guillermo Femenías, guitarra barroca, llaüt  renaixentista i viola de mà

Jaume Compte, guitarra renaixentista, zarb, riq i bendhirs



ORGANITZA 

Àrea de Cultura i Benestar Social

971 720 135  / musicaiescena@palma.es

MÉS INFORMACIÓ
010 i www.palmacultura.cat

TOTS ELS CONCERTS SÓN D’ENTRADA LLIURE, AMB CABUDA LIMITADA
Per a poder accedir al concert s’ha de reservar invitació.

INVITACIÓ
Per a poder accedir al concert s’ha de reservar invitació.
Es poden reservar electrònicament com a màxim 2 invitacions per persona 
i concert la mateixa setmana de cada un dels concerts a:  

DIPÒSIT LEGAL: DL PM 745-2020
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Reserva electrònica
www.palmacultura.cat

L’assistència com a públic a aquesta activitat suposa:
- Atendre i complir les indicacions i recomanacions de l’organització.
- Tenir present que la cabuda és limitada i restringida mitjançant invitació.
- Que es perd el dret d’entrada quan és l’hora anunciada de començament.
- Que el públic assistent ha de respectar la distància de seguretat en tot moment.
- Que per a accedir al recinte s’ha de dur la invitació.
- Que és obligatori l’ús de mascareta en tot moment.
- Que les cadires no es podran moure de la seva ubicació inicial.
- Que l’organització es reserva el dret d’admissió.

L’organització adverteix que aquest programa és susceptible de canvis.


