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El grup de Música Antiga MENESTRILS, naix a Ontinyent (País Valencià) l’any 1991, està integrat per 
diversos músics que es dediquen a l’estudi i l’interpretació de la Música de l’Època Medieval. 

 

El nom de “Menestrils” denominava antigament als descendents dels Joglars (músics professionals que 
acompanyaven els trobadors en les actuacions a les corts i als palaus).  En la segona meitat del sègle XIV eren 
contractats per la noblesa deixant d’anar de carrer en carrer i reunint-se en grups d’instrumentistes més o 
menys amplis, coneguts com menestrels, ministrers, ministrils, o menestrils.    

 

Inicialment, el grup treballava únicament la música vocal, però a partir de 1994, es dedica 
prioritàriament a l’estudi i la interpretació de la música medieval (fonamentalment del s.XI fins al s.XV). Els 
seus objectius són executar amb la màxima fidelitat possible la música antiga i realitzar una tasca pedagògica 
de difusió d’aquesta interessant música. Ha recopilat tot un extens repertori de música antiga amb moltes 
arrels populars encara ben vives en el nostre substrat musical. El resultat és un ampli recull de cants i música 
medieval: El Cant de la Sibil.la, Misteri d’Elx, Cançons de trobadors i trouvères (s.XII-XIII), Cantigues de Santa 
Maria d’Alfons X el Savi (s.XIII), Llibre Vermell de Montserrat (s.XIV), Cançons Sefardites,  Cançons del Carmina 
Burana i Música instrumental (s.XIV-XV). 

 

Des de la seua creació, Menestrils ha realitzat més de tres-cents concerts per tot arreu del territori 
del País Valencià, Catalunya, Andalusia i Murcia desperten un gran interès del públic per la música que 
interpreten.  

 

Els instruments que acompanyen les veus són una replica dels originals medievals, podran doncs 
escoltar instruments de corda, vent i percussió tant diversos com el següents: llaüt, viola, saltiris, cítara, viola 
de roda, vihuela, fídula, trompeta marina, flautes, cromorns, xirimíes, sac de gemecs, gaites, sacabutx, tambors 
medievals, panderos, címbals, cròtals... 

 

El grup ha rebut diversos Premis i nomenaments al llarg dels seus 20 anys de trajectòria entre els que 
podem destacar,  IXª Edició Literària – Sant Vicent del Raspeig; Xª Edició del Festival Internacional de Música 
d’Albal; XXIII edició “Roure Valencià” Bloc Nacionalista Valencià d’Ontinyent ó XI premi “Benicadell” a la defensa 
de la cultura valenciana, entre altres de nivell local i comarcal, i guardonats amb el Premi 9 d’Octubre Ciutat 
d’Ontinyent a 2017. 



Destaquen entre els seus treballs, enregistraments/gravacions com “La Música a la Cort de Jaume I” 
(1993); música dels Trobadors i Trouvères del s.XII-XIII “Amors Mercé” (1995); la banda sonora de l’obra de 
teatre “Merlí i el Jove Artús” (1997); el “Cançoner Trobadoresc de Sant Joan de les Abadesses i altres cançons 
de trobadors” (1998); Música Tradicional d’Ontinyent “Rode la Bola” (2002); CDrom interactiu basat en 
populars rondalles “Sendes i Carenes” El món d’Enric Valor (2007); la banda sonora de la Sèrie/documental 
“L’Herència Monàstica”(2009). 
 

 

L’últim treball del grup ha estat l’enregistrament d’un CD, que recopila els últims repertoris de 
concerts, incloent l’actual que arreplega el llegat de les tres cultures (àrab, sefardí i cristiana); basat en 
melodies àrabs mediterrànies i de la lírica andalusí, el cançoner sefardí i també en la música de Cantigues i 
Trobadors, tot interpretat amb instruments que replicaven els de l’època. 

 

 
 
 
Aquest es el Concert que estem oferint, gira al voltant d’un mateix tema: l’amor, hubb, ahabáh; segons 

llengua de cada cultura (cristiana, àrab i sefardí i), i que servirà com a nexe de unió. 
 
Els membres que actual ment composen la formació son: 
 

FRANCESC TORTOSA LLIN: Viola de roda i vihuela. 
RAFAEL PENADES SANZ: Llaüt i saltiri. 
SALVADOR MORA CASTELLÓ: Flautes i cornamuses i cromorns. 
VICENT BENEYTO PASCUAL: Sac de gemecs, flautes i xirimíes. 
CECILIA BLANQUER MICÓ: Veus. 
SOL SEGRELLES TORMO: Veus i percussions. 
VICENT JESUS OBRER MARTÍNEZ: Percussions. 
PATRICIO FERRERO UBEDA: Tècnic 
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