22 de novembre de 2020

a les 20.00 h, Centre de Cultura Can Jeroni

Trobairitz

L’agrupació Trobairitz va néixer a l’illa d’Eivissa al començament de l’any 2009 amb
la intenció d’aprofundir en el repertori líric trobadoresc medieval, posant especial
interès en les manifestacions pròpies de les trobadores (trobairitz en occità medieval),
oferint una visió personal a partir de les melodies conservades i procurant ser fidels a
la llengua en què foren escrites, per a la qual cosa han rebut assessorament lingüístic.
A més s’han format en la consulta i l’estudi d’una àmplia bibliografia sobre fonètica
medieval, aplicant-la a les llengües en les quals han de cantar: langue d’oc, langue
d’oïl, galaicoportuguès, català, italià, alemany i llatí medievals.

FITXA ARTÍSTICA
Veu: Lina Veny
Veu, organetto i flauta de bec alt: Elena Costa
Percussió: Marilina Yern
Veu i viola de roda: Clara M. Costa
Programa
Gresol del temps: recull d’unes de les obres més importants de l’edat mitjana
“Al·leluia”. Fragment recuperat de l’Arxiu Històric de la Pabordia d’Eivissa, en llatí
Cançoner del Llibre Vermell de Montserrat (s. XIV)
- “Stella Splendens”. Dansa/virelai a 2 veus en llatí medieval
- “Polorum Regina”. Dansa/virelai ‘’a ball redon’’ en llatí medieval
- “Cuncti simus concanentes”. Dansa/virelai ‘’a ball redon’’ en llatí medieval
- “Mariam, Matrem Virginem, Attolite”. Himne/virelai polifònic en llatí medieval
- “Inperayritz de la ciutat joyosa / Verges ses par misericordiosa”. Motet pluritextual en
‘’langue d’òc’’ (occità medieval)

Cantigues d’Alfons X, el Savi (s. XIII), en galaicoportuguès
- CSM 1: “Des hoge mais quér’éu trobar” (cantiga de loor)
- CSM 257: “Ben guarda Santa María pola sa vertude sas relicas” (cantiga de miragre)
- CSM 302: “A Madre de Jesú-Cristo, que é Sennor de nobrezas” (cantiga de miragre)
“Intonet hodie”. Himne anònim del Cançoner de Montecassino (s. XV), en llatí
“A Vós, dona Verge Santa Maria”. Lletra de Ramon Llull (s. XIII-XIV) i música de Maria Laffitte, en

català medieval

“Alle Psallite Cum Luya”. Motet anònim del Còdex de Montpellier (s. XIII), en llatí medieval
Duració: 75 min

