
Anna Ferrer
En esglésies de les illes Balears

ANNA FERRER COLL Arrels, rituals i màgia. Anna Ferrer neix i creix a la Menorca més arrelada, 
on s’enamora de la música de tradició oral des de petita.

Ha col·laborat, entre d’altres artistes, amb Salvador Sobral i Clara Peya, i 
ha publicat dos discos - Tel·lúria (2017) i KRÖNIA (2019) -, en els quals ens 
parla de la importància dels orígens: En el primer, ho fa homenatjant la 
seva illa, mentre que en el segon fusiona un folklore amb caràcter més 
universal amb el llenguatge de la música electrònica.

Tel·lúria (2017)

Tel·lúria és un projecte de música d’autor inspirat en l’autenticitat i la 
puresa d’allò propi de Menorca i la seva cultura. L’Anna Ferrer, cantant 
i compositora, vol deixar reflectit en un disc de temes propis tot allò 
que identifica l’illa d’on ve i cap a la que, sempre, torna. Veus d’àvies, 
de nens, d’homes que treballen per la terra i la cultura de Menorca, 
pare i mare, amics i familiars, el mar mediterrani, els grills nocturns i 
els ocells diürns: tots ocupen el seu espai en aquest fill musical que 
està impregnat de Menorca per tots els costats. Un disc enregistrat 
enmig del camp menorquí, en una casa que representa un símbol més 
d’aquesta identitat, és una declaració d’intencions que defineix el marc 
tel·lúric de cada part del procés artístic.

KRÖNIA (2019)

És el segon disc de la cantant Anna Ferrer, un projecte a través del 
qual la seva essència folklòrica es transforma i s’expandeix, a través del 
processament electrònic, cap a un univers sonor únic.

Krönia
És un disc de temes propis també, però vol rompre amb el caràcter local 
de Tel·lúria i agafar una mirada més universal, actual i transversal. Té 
més de la meitat de les cançons en castellà i a nivell musical és la barreja 
de l’origen mediterrani, folk, ètnic, de l’Anna amb el processament 
electrònic de les veus i d’instruments no tant orgànics, que aportin 
actualitat, joventut, frescor i experimentació al projecte, produïts per en 
Panxi Badii.
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EL MATEIX IMAGINARI: MAR I PAISSATGE

Anna ferrer i Josep munar canten a l’imaginari musical 
que connecta les illes de les quals tot dos procedeixen. 
d’aquesta manera, posen música a un fet cultural 
compartit que no s’explica amb paraules, sinó amb fets 
i maneres. l’Anna i en Josep ens emplacen a acudir a 
les esglésies per gaudir d’aquest espectacle en la seva 
plenitud. perquè és allà, a les esglésies, on van trobar 
el so que buscaven per explicar aquest paissatge 
mediterrani, que els gronxa en diferents barques, una 
menorquina i l’altra mallorquina, d’un mateix mar.

Després de l’estrena de KRÖNIA, i paral·lelament a la gira 
d’aquest disc, l’artista ha decidit recuperar un format més 
íntim, acompanyada del guitarrista mallorquí Josep Munar, 
qui ha participat en 35 discos d’artistes de l’escena local com 
Xarim Aresté o Meritxell Nedderman. Així doncs, Anna Ferrer 
torna a les seves arrels i a la connexió amb el públic a través 
de la tradició. Amb els evocadors concerts d’aquest duet, 
la memòria farà un viatge per  recuperar les cançons que 
escoltàvem en les cuines, entonades per les nostres àvies, 
mentre repassàvem l’àlbum de fotos familiar; cançons que 
formen part de nosaltres i la nostra identitat.

Considerem que l’església és un espai ideal per aquest 
format d’espectacle musical tan essencial, intimista i pròxim 
amb el públic: 

1. Perquè convida al recolliment i fomenta un sentit de 
comunitat, que és quelcom que amb aquest conjunt de 
cançons es pretén invocar. 

2. Perquè l’espai sonor que generen les esglésies és clau en 
el concepte acústic d’aquest duet. 

3. Perquè les esglésies són edificis amb història i amb passat, 
com tot el repertori que hi sonarà.
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ANNA FERRER
www.annaferrermusic.com

“Tel·lúria és tot allò que sempre 
m’ha fascinat i per al que mai he 
trobat (ni he volgut trobar) una 
explicació racional. Tel·lúria és el 
menjar de l’àvia, una fulla caient 
d’un arbre, el poble cantant, 
la força d’un temporal al mar, 
el moviment migratori de les 
aus, dos éssers que es miren 
als ulls, la fusta cremant, mon 
pare fent pa. Tel·lúria és quan 
els elements d’aquest univers 
ocupen exactament el lloc que 
els hi pertoca, pel que els meus 
sentits abasten, dins el sistema 
de la natura de la Terra. Tel·lúria 
és l’antialienació dels humans 
com a espècie animal.”

KRÖNIA és una paraula que 
arriba a l’Anna per casualitat, 
se n’enamora estèticament i 
descobreix posteriorment que té 
un significat: era un festival que 
es celebrava a l’antiga Grècia en 
honor al rei Kronos (que no és el 
del temps) sinó el Déu de l’època 
daurada (moment en el que la 
terra abastia de forma natural al 
ser humà, per tant, el treball no 
existia). Per fer-ne homenatge, 
en aquest festival els esclaus 
deixen de servir als amos i 
passaven a ocupar el mateix rol 
de poder que els esclavitzava a 
diari. És bonic i amarg alhora, 
perquè és una falsa il·lusió de 
24h, un títol idoni per un disc 
de temàtica existencialista (la 
contradicció, el poder, el joc 
psicològic…).

-Anna Ferrer-

Anna Ferrer - Ens Perdono

Anna Ferrer - Cachito de pan (Lyric Video)

Anna Ferrer - Adéu 

Anna Ferrer - Roseret

Anna Ferrer - Las 1000 voces de mi cuerpo

VIDEOS            
cliqueu per veure’ls

www.annaferrermusic.com
https://youtu.be/bagsmxiV6qE
https://youtu.be/bagsmxiV6qE
https://youtu.be/9gTdvuACxm0
https://youtu.be/9gTdvuACxm0
https://youtu.be/l9MAMtjxcds
https://www.pinterest.es/aferrercoll
https://www.facebook.com/AnnaFerrerMusic/about/
https://www.instagram.com/annaferrercoll/
https://open.spotify.com/artist/3It8AsQKxFW3Fx0FrrpF1z%3Fsi%3D_byySHBNTwW3-R8hy67GkA
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