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Despús-demà, dissabte 24 de juliol, a partir de les 23:30 hores Eva Dénia Trad
Quartet porta la seua música a L’Eliana amb un concert que tindrà lloc al Pati de la
Torre del Virrei ubicat al Carrer Santa Rita 2. El grup el composen Eva Dénia, cant i
guitarra;Paco Lucas, llaüt i bandúrria; Enrique Jorques, violoncel i José Luis
Porras, contrabaix. Amb aquest nou projecte, Eva Dénia s’endinsa en la música
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tradicional valenciana. I ho fa des d’una perspectiva moderna i alhora respectuosa amb
el llegat musical. Partint dels materials que li proporciona el folklore, construeix un
discurs personal, sobri i delicat. Amb arranjaments i lletres originals, el seu repertori
repassa alguns dels estils més arrelats a la tradició musical valenciana, com ara
fandangos i malaguenyes, romanços, cançons de bressol, seguidilles, jotes, cants de
batre i, fins i tot, cant d’estil. Hi Inclou també algunes peces pertanyents a la cançó
moderna, interpretades des d’una estètica “tradicional”. La instrumentació, feta
únicament amb cordes, incorpora -al costat dels tradicionals llaüt, bandúrria i guitarrael violoncel i el contrabaix, que aporten noves sonoritats. Es tracta d’una mirada
afectuosa a un patrimoni musical que ha sobreviscut amb dificultats, que aspira a
continuar

existint

en

el

segle

XXI

i

que,

per

tant,

necessita

enriquir-se

i

renovar-se. Eva Dénia se suma així als que, amb diferents propostes estètiques, volen
contribuir a la recuperació i a la revalorització de la música valenciana. Podeu saber
més sobre el grup i sentir alguns dels seus temes

al seu Myspace
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