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XI edició de Folk als Mercats 
Un cicle consolidat després d’onze anys de col·laboració entre 

els Mercats de Barcelona i el Festival Tradicionàrius 
 
Folk als Mercats és una col·laboració entre l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i el 
Centre Artesà Tradicionàrius que permet difondre i donar a conèixer en un entorn diferent 
d’un auditori-teatre, als quatre mercats de Gràcia, la música folk i el treball de tots aquests 
grups. 
 

Les passejades pels Mercats de Gràcia són una cita ineludible del Tradicionàrius, un 
retrobament ple d’emocions i il·lusions amb els comerciants amics i els clients fidels , en que 
cada edició aposta per noves formacions de joves músics i consolida grups de prestigi de la 
música d’arrel, posant especial accent en el calendari festiu tradicional molt present als 
Mercats de Barcelona. 
 

Els mercats que acolliran aquestes 4 sessions de Folk als Mercats seran: Mercat de la Llibertat, 
Mercat de l’Abaceria Central, Mercat de l’Estrella i Mercat de Lesseps, tots ells del Districte 
de Gràcia. Enguany els grups que hi participaran seran: Xeremiers i glosadors de Mallorca, 
Brass the Gitano Band, ARHiDansa i Els Violins del Tradicionàrius.  
 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 
 
@tradicionarius 
#30Tradicionarius  
@MercatsBCN  
#folkalsmercats 
 
/tradicionarius 
/MercatsBarcelona 
/ABACERIACENTRAL 
/Mercat-de-la-Llibertat 
/Mercat-de-la-Estrella 
/Mercat-De-Lesseps 
 

ORGANITZA   
 
 

 

 

Per més informació consulteu: www.tradicionarius.cat  - www.bcn.cat/mercatsmunicipals 

  

http://www.tradicionarius.cat/
http://www.bcn.cat/mercatsmunicipals


PROGRAMA FOLK ALS MERCATS 2017 
 
Dissabte 27 de gener de 2018 
12.00 h Mercats de l’Abaceria, Llibertat, 
Lesseps i L’Estrella 
XEREMIERS I GLOSADORS DE MALLORCA 
 
Els glosadors i xeremiers passejaran pels mercats de la Vila 
amb les seves melodies i cants per aportar un toc musical a 
tots els gustos i colors de les parades. Venedors, 
compradors i visitants podran gaudir de música i glosa de 
les Illes Balears. 
 
Dissabte 10 de febrer de 2018 
Dissabte de carnaval 
11.30 h - Mercat de la Llibertat 
BRASS THE GITANO BAND 
 
Brass the Gitano Band, una banda de metalls que des dels 
seus inicis poc a poc ha anat creixent, és música de carrer 
barrejada amb el so de la festa popular. Amb temes del pop 
català més actual, clàssics de tots els temps i ritmes més 
moderns d’altres cultures musicals  (balcànica, klèzmer, 
funky...) aconsegueixen un divertit mestissatge.  
 
Dissabte 24 de febrer 2018  
12.00 h - Mercats de l'Abaceria i la Llibertat 
ARHiDansa 

 
L’associació de Reconstrucció Històrica de Dansa i Música 
Catalana, ARHiDansa, és un grup de balladors i músics que 
posa en pràctica la dansa i la música tradicional de la 
Catalunya de mitjans del segle XIX. Enguany es passejaran 
pels Mercats de l'Abaceria i la Llibertat per mostrar-vos els 
balls, les danses i les músiques amb la indumentària i els 
complements d’aquella època. Una experiència en tots els 
sentits! 

 
Dissabte 10 de març de 2018 
12.00 h - Mercats de Lesseps i l’Estrella 
VIOLINS DEL TRADICIONÀRIUS 

 
Els violins del Centre Artesà Tradicionàrius se'n van a 
mercat al omplir-lo de tonades alegres, balladores i plenes 
d'energia. Diferents nivells i edats es troben conjuntament 
per animar un dissabte al migdia amb moltes cordes i 
músiques tradicionals! 

  



 
 

Els millors cicles de folk i música tradicional dels Països Catalans 
L’objectiu principal del Festival Tradicionàrius és donar a conèixer la cultura i la música folk 
arreu del país i és per aquest motiu que des dels seus inicis dóna cabuda i col·labora amb 
moltes de les propostes de música folk i tradicional d’arreu dels Països Catalans. 

 

GARROTXINÀRIUS  
Dissabte 3 de febrer de 2018 
Sala El Torín - Olot 
16.00 h Tallers de ball 
22.00 h Ball folk amb Andrea Cappezuoli (Itàlia) i Companyia Xuriach 
Amb OFOLK i ICCO 
 

Un cicle d’un dia, en què la Sala el Torín d’Olot es transforma en una sala de ball folk i tallers de 
danses. Enguany, els encarregats de donar forma a aquesta proposta seran els catalans 
Companyia Xuriach i els italians Andrea Cappezuoli e compagnia, que ens delectaran amb una 
nit de ball folk excepcional. Una proposta d’OFolk, l’Ajuntament d’Olot en col·laboració amb el 
Festival Tradicionàrius.  
 

LA VIOLINADA D’ARGELAGUER 
Divendres 16 a diumenge 18 de febrer de 2018 
La Violinada és una trobada de violins i instruments afins que genera un espai d'aprenentatge, 
d'intercanvi, d'immersió i de festa a l'entorn de diverses maneres populars d'emprar 
l'instrument. Es realitzen tallers amb professors i músics experimentats voluntaris, es fan 
col·loquis i xerrades, concerts, balls, àpats conjunts, corrandes, vetllades, mostres, tallers de 
dansa i sessions d'improvisació. 
 

FOLKESTOLTES 
Dissabte 24 de febrer de 2018 
La Fàbrica, Celrà 
16.00 h Tallers de ball 
22.00 h Ball folk amb Tralala Lovers (França) i Duetu 
Amb QRambla 
 

Un any més ens disfressem per celebrar el ball més esperpèntic de l'any, on tothom hi és però 
ningú és ell o ella. Cerqueu i remeneu i feu anar les neurones per trobar la millor disfressa i la 
millor caracterització. Aquest any gaudirem del ball gràcies a dos fantàstics grups. Vinguts des 
de França, ens visitaran els Tralala Lovers i, des de Catalunya, els DUETU, Marc del Pino i 
Coloma Bertran, ens presentaran els seu primer disc. Una nit de carnaval folk a les comarques 
gironines amb tallers, sopar de germanor, disfresses i ball folk. 



RUBRIFOLKUM 
Del dijous 8 al dissabte 10 de març 
Cal Ninyo, Sant Boi de Llobregat 
 

Arriba una nova edició del Festival de música neofolk Rubrifolkum, un projecte creat i 
gestionat per l’Associació Musical Qui hi ha? El Festival va néixer l’any 2011 per donar a 
conèixer les propostes de renovació de la música d’arrel que es fa al nostre País i arreu de 
l’Estat i apropar-la a la ciutat de Sant Boi i a la comarca del Baix Llobregat, amb l’objectiu de 
crear nous públics d’aquest gènere musical i enriquir l’oferta musical i cultural santboiana.  El 
Festival segueix apostant per la programació de concerts però també per l’ensenyament 
musical especialitzat a través de tallers a càrrec d’alguns dels músics que participen al Festival. 
Amb les Tabernes Rubrifolkum, es continua portant la vivencialitat de la música d’arrel a bars i 
tabernes de Sant Boi i esdevé el Tradicionàrius del Baix Llobregat. 
 

Informació dels festivals i cicles 
Garrotxinàrius: www.facebook.com/ofolkolot/?fref=nf  
La Violinada d’Argelaguer: www.laviolinada.com  
Folkestoltes: http://qrambla.blogspot.com.es/search/label/portada 
Rubrifolkum: www.quihiha.cat/rubrifolkum/ 
  

https://www.facebook.com/ofolkolot/?fref=nf
http://www.laviolinada.com/
http://qrambla.blogspot.com.es/search/label/portada
http://www.quihiha.cat/rubrifolkum/


 
 

Sessions d’improvització folk  
Els dimecres de febrer i març a les 21.30 h 

 
Les Vespres dels Dimecres són unes sessions dirigides pel músic contrabaixista Marcel Casellas, 
en què cada dimecres de febrer i març convida a dos intèrprets per a tocar i improvisar en 
format de trio a l’escenari del Bar del C.A.T. A Les Vespres s'estableix un diàleg entre els trios 
conformats per cada sessió, el públic i els músics assistents a la sala que arrenca en un format 
d'una hipotètica jazz-cava de música d'arrel i acaba en un ambient tavernari on tothom hi diu, 
canta i toca la seva. Partint de la improvisació sobre els gèneres esporògens (contrapàs, ball 
pla, jota i rumba) i, alhora, rememorant el romanç i la glosa, dimecres a dimecres s’incideix en 
l’harmonia social i musical de la terra.  
 
Marcel Casellas provoca que músics que sovint no han tocat mai junts dalt d’un escenari sumin 
les seves sensibilitats al servei d'un espectacle que busca l'equidistància entre la qualitat 
musical i l'espontaneïtat. Es potencia la barreja de diversos nivells i instruments i es dóna 
l’oportunitat als alumnes de música a participar-hi en algun moment de la sessió. Un repte que 
cap músic vol defugir! 

 

Escoltar i veure, beure i ballar, cantar, compartir i improvisar… 
 

PROGRAMA LES VESPRES DELS DIMECRES 2018 
 
FEBRER 
07.02.18 - Coloma Bertran (violí) i Cati Plana (acordió diatònic) 
14.02.18 - Sònia Àrias (gralla) i Guida Sellerès (acordió diatònic) 
21.02.18 - Berta (trompeta) i Laia Vallès (piano) 
28.02.18 - Queralt Valls (violí) i Clara Colom (acordió) 
 
MARÇ 
07.03.18 - Júlia Soler (gralla) i Flavie (acordió diatònic) 
14.03.18 - Roser Serrano (violí) i Meritxell Nedderman (piano) 
21.03.18 - Roger Andorrà (gralla) i Sandra Montfort (guitarra) 

 

  



 

VENDA D’ENTRADES 
ANTICIPADES 
INTERNET 
amb el sistema ENTRADIUM www.entradium.com 
La venda anticipada finalitzarà 2 hores abans del concert 

AL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 
Pl. Anna Frank, s/n. Gràcia. Barcelona 
De dilluns a dijous de 17 h a 21 h 
Els concerts en dies feiners, la venda anticipada finalitzarà 
a les 19 h 

 

VENDA D’ENTRADES 
EL DIA DEL CONCERT 
TAQUILLA DEL CENTRE ARTESÀ 
TRADICIONÀRIUS 
Pl. Anna Frank, s/n. Gràcia. Barcelona 
 
La taquilla s’obrirà una hora abans de començar el 
concert, només es vendran entrades pel concert 
del mateix dia. 

 

ELS AVANTATGES DEL 
TRADICIONÀRIUS 
AMICS DEL C.A.T. 
Fes-te Amics del Tradicionàrius, suma’t al Festival Folk de 
referència 
 

• Viu la cultura i la música folk de ben a prop 
• Preus especials i invitacions als concerts 
• Reserva d’entrades per telèfon 
• Descomptes a les quotes inscripcions als Tallers del CAT 
I molt més! 

 

PROMOCIONS I 
DESCOMPTES 
• Subscriptors del CAT 
• Membres d’associacions i entitats culturals 
• Estudiants, família nombrosa i monoparental, 
aturats i majors de 65 anys 
 

Troba el teu descompte a tradicionarius.cat!  
 

INFORMACIÓ 
D’INTERÈS 
CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS 
Plaça Anna Frank, s/n 
08012 Barcelona 
Telèfon: 932 184 485 - tramcat@tradicionarius.cat 
www.tradicionarius.cat 

ACREDITA’T PER COBRIR 
EL FESTIVAL 
Per entrevistes, material de difusió, material gràfic i més 
informació contacteu amb el departament de premsa: 
comunicacio@tradicionarius.cat 
 

Descarrega’t el dossier de premsa, les notes de premsa i 
el material gràfic i sonor a www.tradicionarius.cat 

 

COM ARRIBAR-HI 
Metro L3 Fontana 
Autobús: 22, 24 i V17 
Ferrocarrils: Gràcia 

 

SEGUEIX-NOS A 
Facebook: /tradicionarius 
Twitter: @tradicionarius 
Instagram: #tradicionarius 

PREMSA 
Andrea Moliner -  680.30.42.48 
comunicacio@tradicionarius.cat 

 
 

PÚBLICS 
Sara Peralta – 647.93.46.56 
sara@tradicionarius.cat 
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