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El folklore és una expressió de cultura popular. 
El fan moltes formes de treball i d’aportacions 
col·lec tives desinteressades. Perquè, parti
cipar en el grup de persones trobades, tots 
amb l’objectiu comú de mostrar la màgia dels 
instruments, les veus, el ball i la festa, a més 
d’un plaer, és un exercici que dona sentit a les 
nostres relacions socials i culturals.

No hi ha dubte que quedarem perplexos 
en saber tota la gran feina i disciplina que 
comporta treballar per a la festa i el folklore. 

Cançons, balls i manifestacions que naixen 
en entorns concrets i que a poc a poc són 

popularitzades pel seu ús festiu, religiós, o pels entorns 
del treball de temporada o dels oficis.

Amb el temps, les capes i les veladures superposades 
del nostre folklore ens permeten un patrimoni cultural 
molt ric, on mantenir les tradicions no serà solament 
immobilitzarles amb el marc daurat d’un quadre, serà 
també investigar, recuperar, reinterpretar i donar vida. 
Quina tasca tan encomiable la dels grups que ens 
visitaran al llarg dels mesos vinents al Centre Museístic 
de La Beneficència.

Amb el nou programa de Llavors de la terra obrim 
noves finestres a la cultura. Gaudiu-lo.
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Só de Bassi va nàixer l’any 2017. Una formació original 
de tres músics que ja compta amb nou components, 
amb la inquietud de fer i divulgar la música tradicional. El 
seu ample repertori inclou saraus, bureos, malaguenyes, 
jotes, fandangos, havaneres, boleros, masurques, xotis 
i cant d’estil.

Des dels inicis han passejat per diferents poblacions 
valencianes, fent actuacions de carrer o interpretant en 
auditoris, com els de Torrent, Paiporta, Alfafar, Sueca, el 
Perelló, Quart de Poblet, etc. També destaquem la tasca 
formativa del grup desenvolupada amb tallers de ball.

Dissabte 15 de gener, a les 18h.

Só de Bassi



Rondalla i Danses la Comarcal fou formada el 2018. La 
composen músics i balladors d’associacions culturals i 
musicals de diverses comarques centrals valencianes.

Se’ls identifica per la incorporació d’instruments 
de vent, com ara la tuba, la flauta dolça o el clarinet, 
aportant així un toc innovador i diferent a les actuacions 
de saraus a la valenciana, espectacles de música i 
dansa teatralitzats amb la col·laboració de grups de 
danses, espectacles de carrer per a fires i porrats, tallers 
participatius i balls de rogle.

Dissabte 19 de febrer, a les 18h.

Rondalla i Danses La Comarcal



Grupetto és un grup de pols i plectre format el 2011. 
Un any després ja es presenta en societat al Centre de 
Cultura Caixa Ontinyent.

Molts dels seus components ja formaren part de 
l’antiga Rondalla La Clau, fundada i dirigida pel pare de 
l’actual director i arranjador, Francisco Ferrero Juan.

Una gran dedicació dels seus membres permet oferir 
en cada concert una delicada interpretació coral de: 
pasdobles, sarsueles, valsos, serenates, polques, marxes 
mores i cristianes, bandes sonores de pel·lícules, etc.

Dissabte 12 de març, a les 18h.

Més que corda. Pols i plectre amb Grupetto



Xafarnat de Paterna està format per un cos de ball i 
una rondalla. Actuaren per primera vegada el 1984 i 
foren promotors de la primera dansà del 9 d’Octubre a 
Paterna, el poble que l’ha reconegut amb el «Coet d’Or», 
la «Insígnia d’Or» de la vila de Paterna i el nomenament 
de «Ciutadà Exemplar de l’Any».

El Grup Xafarnat es dedica a la investigació, recupe-
ració i ensenyament del patrimoni valencià relacionat amb 
la indumentària, costums, danses i música; a més, ha parti
cipat en festivals per moltes comarques valencianes. També 
ha realitzat diverses gires per altres pobles d’Espanya i 
d’Europa. Xafarnat compta amb cursos d’iniciació al ball 
per a xiquets i adults, i altres de rondalla. 

Diumenge 27 de març, a les 18h.

Grup de Danses Xafarnat



La Colla de tabals i dolçaines Va de Bo naix l’any 1997 a 
Quart de Poblet, de la mà de quatre amics autodidactes 
i amb moltes inquietuds per la música tradicional de 
Dolçaina i el Tabal.

També s’ha dedicat a la recuperació i manteniment 
de la música tradicional de la comarca. Han col·laborat 
de forma estable amb els Amics de La Passejà de Sant 
Onofre, festa declarada Bé d’Interés Cultural; han fet 
actuacions per diferents poblacions de la Comunitat 
Valenciana i al Oktoberfest de Munich; i des de 2010, a les 
Festes de Moros i Cristians d’Alcoi i de Quart de Poblet.

Dissabte 23 d’abril, a les 18h.

Colla de Dolçaines i Tabals Va de Bo 



El Grup de Ball Ronda es va fundar el 2002 en Aldaia 
per un grup d’amics que eixien a cantar i a tocar pels 
carrers del poble. Poc després músics i acompanyants 
començaren a prepararse amb vestits tradicionals i a 
conformar el Grup de Ball Ronda d’Aldaia.

El paper de les dones del grup fou molt important per 
a encoratjar molta més gent a participar en les activitats 
del grup.

En l’actualitat continuen promocionant i difonent 
la cultura i les arrels valencianes amb jotes, boleros, 
fandangos i seguidilles, entre d’altres.

 

Dissabte 21 de maig, a les 18h.

Grup de Ball Ronda



El 2018 es crea el grup de danses El Faldellí amb l’únic 
objec  tiu d’investigar i difondre el folklore i les tradicions 
valen  cianes, recollides amb molta cura dels nostres 
avantpassats.

El grup de ball i la rondalla compta amb vinticinc 
persones. Han participat en el programa de la Diputació 
«València és música», en danses, presentacions de falla, 
activitats solidàries, col·laboracions en À Punt, amb la 
revista Vogue, i també al Festival Internacional de Colòmbia.

Actualment promouen conferències i xarrades educa
tives dirigides als més xicotets, i continuen treballant per 
a enriquir la cultura amb el mateix afecte que ho feien els 
nostres avantpassats.

Dissabte 18 de juny, a les 18h.

Grup de Danses el Faldellí
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Centre Museístic La Beneficència.  Carrer Corona, 36. 46003 València.

L’entrada és gratuïta fins a completar aforament.

Recollida d’entrades a partir del dimarts anterior a cada concert al ves-
tíbul de Centre Museístic La Beneficència (de 10 a 20 hores) o a través 
del web: http://www.labeneficencia.es/

Les activitats es faran atenent les recomanacions sanitàries i s’ajusta-
ran a la normativa de cada moment.

Edición disponible también en castellano en: www.labeneficencia.es
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