
 



 
Carles	Dénia	 i	 Spanish	Brass	 havien	 recorregut	moltes	 terres	 abans	 els	 seus	 camins	 se	
creuaren	dalt	d’un	escenari	per	a	gaudir	de	la	música.	

Mira	si	hem	corregut	terres…	és	un	projecte	basat,	d’una	banda,	en	cançons	que	tenen	el	
seu	origen	en	 l'etapa	històrica	en	 la	qual	 la	cultura	àrab	estava	arrelada	en	 la	península	
Ibèrica	o	que	procedeixen	de	la	tradició	musical	de	la	Corona	d'Aragó.	Aquesta	fusió	de	
cultures	 va	 donar	 com	 a	 resultat	 cançons	 que	 barrejaven	 elements	 vitals	 en	 la	música	
com	el	ritme,	que	en	la	majoria	de	les	vegades	és	ternari,	i	les	melodies	que	tenen	un	clar	
tint	morisc.	D’altra	banda,	en	temes	contemporanis	però	molt	populars	de	Raimon,	Joan	
Manel	Serrat	o	La	Gossa	Sorda.	

A	 tot	 això	 cal	 unir	 els	 magnífics	 arranjaments	 de	 Ramon	 Cardo,	 un	 dels	 músics	 i	
compositor	de	 jazz	més	reconeguts	en	 l'àmbit	nacional;	ell	va	començar	 la	seua	carrera	
musical	a	través	del	folklore	valencià	de	mans	de	sa	mare,	que	va	ser	una	gran	intèrpret	
d'alguns	dels	pals	que	compilen	el	folklore	valencià.	

Després	de	Metalls	d’Estil,	aquest	espectacle	és	una	evolució	en	el	qual	s'ha	volgut	fer-li	
un	volt	i	enfocar-lo	des	d'un	punt	de	vista	més	modern,	actual	i	més	ampli.

REPERTORI 

- Obertura,  Ramon Cardo 
- Al Vent, Raimon 
- Tio Canya, Vicent Torrent 
- Havanera Tita 
- Malaguenya de Barxeta 

- Mediterráneo, J. M. Serrat 
- Cançó de Batre 
- Jota Improvisada 
- La Polseguera, La Gossa Sorda 
- Era un jonc emocionat, C. Dénia 
- Tu ets la fi on totes fins termenen, C. Dénia 

(arranjaments Ramon Cardo)https://www.youtube.com/
watch?v=tAsukxFvFPs 
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Cantaor,	 guitarrista,	 compositor,	
arranjador	 i	 productor,	 format	
acadèmicament	 en	 l´àmbit	 del	 jazz,	 ha	
rebut	nombrosos	premis	i	 lloances	dels	
crí<cs	musicals.	Pel  
seus	 discs	 Tan	 alta	 com	 va	 la	 lluna,	 El	
paradís	 de	 les	 paraules	 i	 L´home	
insomne,	 ha	 rebut	 diversos	 guardons	 i	
nominacions,	 com	 ara	 el	 Premi	 Ovidi	
Montllor	2009,	 	Altaveu	Frontera	2010,	
millor	disc	de	 l´any	2011	per	 la	Revista	
Sons	 i	 millor	 disc	 de	 l´anyi	 millors	
arranjaments	 als	 Ovidi	 Montllor	 2011,	
entre	 d´altres.	 Par<cipa,	 a	 més	 a	 més,	
en	projectes	de	dis<nta	 índole	amb	els	
quals	recorre	escenaris	de	mig	món.	Per	
exemple,	 des	 de	 2016	és	 la	 veu	 solista	
de	 Coetus-Orquestra	 de	 Percussió	
Ibèrica.	 També	es	dedica	 ac<vament	 al	
cante	flamenco	i	el	cant	d´es<l	valencià.	

www.carlesdenia.com

Spanish Brass és un dels quintets més 
dinàmics i consolidats del panorama musical 
espanyol.  
A més d’haver participat en alguns dels 
festivals més importants del món, ha tocat a 
la gala dels Premis Príncipe de Asturias en 
1995 i ha enregistrat la música de l’obra 
teatral La Fundación de Buero Vallejo per al 
Centro Damático Nacional i la banda sonora 
de la pel.lícula Descongélate, de Félix 
Sabroso, per a la productora El Deseo.  
En 2017 ha rebut el I Premi Bankia al Talent 
Musical en la Comunitat Valenciana. 
Ha publicat vint-i-dos treballs discogràfics, 
entre ells dos DVD-CD i un doble CD 
recopilatori, que mostren les seves múltiples 
facetes. Cada any organitza dos festivals de 
vent-metall: Spanish Brass Alzira - SBALZ 
(www.sbalz.com) i el Festival Brassurround 
(www.brassurround.com).  
Spanish Brass està patrocinat per Buffet 
Group i toca amb trompetes B&S, trompa 
Hans Hoyer, trombó Courtois i tuba Melton. A 
més, rep el suport de l’Institut Valencià de 
Cultura i del Ministerio de Cultura-INAEM. 

www.spanishbrass.com 
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