
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’impuls del folk s’ha de sentir a Internet 
 

L’Estradivirus, Tradicionàrius Digital ha estat una plataforma de 
continguts folk en línia des del 18 de març al 13 de maig 2020 
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18 de març de 2020 
L’IMPULS DEL FOLK S’HA DE SENTIR A INTERNET! 
Que soni el folk quan cantes a la dutxa, mentre teletreballes, quan fas passes pel passadís, a les 
ballades de saló, quan prepares un arròs... i escolta grups que han presentat els seus treballs al 
Tradicionàrius i passa el confinament d’allò més distret! I, d’aquesta manera els artistes tindran 
algun ingrés per les seves músiques. 
  
A més, ara és un bon moment per començar una col·lecció de discos de música d’arrel! 
Compra’ls de manera digital, o bé, si vols el disc físic dema-na’l i espera a rebre’l #quantotpassi! 
 

LES PRESENTACIONS 
Des del CAT, volem que passeu aquest confinament de la millor manera possible i, sobretot, tots 
els que pugueu des de casa. Com que encara ens quedaven uns dies de Tradicionàrius, us 
proposem diverses iniciatives que podreu seguir al nostre web www.tradicionarius.cat i a les 
nostres xarxes socials @tradicionarius (Facebook, Twitter i Instagram). 

  

https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=0175b208c2&e=4dff3ecf9c
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LES TARANTEL·LES 
La música tradicional italiana té un remei contra els efectes de les fiblades de la taràntula, la 
tarantel·la. 
 
- En Piero Pesce e le Questioni Meridionali Folk interpreta Cerchiara di Calabria 
https://www.youtube.com/watch?v=3fYEiJSYBmM&feature=youtu.be  
- La tarantel·la siciliana interpretada pel músic grec Paris Perisinakis 
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3PyY9Hhzc&autoplay=1&fs=1  
- Del grup Encardia, una tarantel·la fantàstica: “Pizzica di San Vito” 
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1G-66pa_k&autoplay=1&fs=1  
- La tarantel.la napolitana composada al segle XVII per Atanasius Kircher i interpretada per 
L’Arpegiatta “Tono hypodorico” 
https://www.youtube.com/watch?v=RD6khYNpnS4&autoplay=1&fs=1  
- El fisarmonista de Calàbria, Antonio Serra, ens acompanya en la millora de l’estat d’ànim amb la 
“Tarantel·la in allegria” 
https://www.youtube.com/watch?v=KZRbhDmSV-A&autoplay=1&fs=1  
- La tarantel·la de comiat és de Primera Nota. D’un reperretori que molts havíem compartit: ja està 
aquí, ja està aquí la “Tarantel·la d’en Joan Garí” 
https://www.youtube.com/watch?v=zH-tXXWonUw&autoplay=1&fs=1  
 

 
 
 
ELS REGISTRES DEL SOTERRANI  #THEBASEMANETTAPES  
L'Esteve León us proposa cada dia un/a autor/a, intèrpret, grup i 
cançó de referència en la música folk i tradicional de tot el món. 
Algunes molt conegudes i altres no tant. No hi ha cap novetat, tot 
està a la xarxa. És només una guia entre moltíssimes possibilitats:  
 
Des del 18 de març us hem presentat 51 Dies que representen 
231 Registres de referència del món del folk.  
 
 
En aquesta secció us hem proposat a: 
WOODY GUTHRIE, FAIRPORT CONVENTION, ALAN STIVELL, LA BAMBOCHE, LA CIAPA RUSA, GORAN 
BREGOVIC, EL BANAT, MADREDEUS, VIOLETA PARRA, BOB DYLAN, LA BOTTINE SOURIANTE, THE CHIEFTAINS, 
PENTANCLE, GWENDAL, MALICORNE, I MUVRINI, LEONARDO CABIZZA, THE DUBLINERS, ELISEO PARRA, PETE 
SEEGER, CHICOTÉN, HIRU TRUKU, COCANHA, MARC PERRONE, LILA DOWNS, ENCARDIA, MÉLUSINE, AGAPITO 
MARAZUELA, BELLA CIAO, CLANNAD, OTAVA YO, THE DREADNOUGHT, COMPAY SEGUNDO, STEELEYE SPAN, 

OUGENWEIDE, MARIA DOLORS LAFFITTE, KONG LAVRING, CAPERCAILLIE, PLANXTY, MESTISAY, LA 

CHIFONNIE, ASYNJE, NUEVO MESTER DE JUGLARIA, LA TALVERA, UC, CHRIS BARBER, LIONEL LONG, SUSANA 
SEIVANE, MARIA DEL MAR BONET/GREGORIO PANIAGUA, LABORATORIUM PIESNI,  

 
Escolta la Playlist a Spotify – #thebasementtapes  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3fYEiJSYBmM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3PyY9Hhzc&autoplay=1&fs=1
https://www.youtube.com/watch?v=Mu1G-66pa_k&autoplay=1&fs=1
https://www.youtube.com/watch?v=RD6khYNpnS4&autoplay=1&fs=1
https://www.youtube.com/watch?v=KZRbhDmSV-A&autoplay=1&fs=1
https://www.youtube.com/watch?v=zH-tXXWonUw&autoplay=1&fs=1
https://open.spotify.com/playlist/31FlBvnTFChL9vcEPwQUio?si=feC_ttV7Tm6Q13Yvjba50A
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ELS FOLK EN COMPANYIA: FOLK&CO 
Engeguem una nova proposta al #traDDigital: Folk&Co! A partir d'avui, 
us compartirem 5 temes, que per alguna raó, els i les músics i 
persones expertes consideren importants.  
 
Des del dimecres 25 de març fins al 13 de maig hem publicat 33 Noms 
que representen 165 Temes de tots els gèneres, èpoques, estils i 
territoris...  
 
En aquesta secció hem convidat a: 
Jordi Fàbregas, Ferran Riera, Eduard Casals, Arturo Gaya, Carol Duran, Francesc Tomas- Panxito, 
Ferran Martínez, Antoni Herrera, Simone Lambregts, Isidre “Tito” Pelaez, Coloma Bertran, Núria 
Quadrada, Carles Belda, Pep Fornés, Pol Ducable, Marc del Pino, Pere Romaní, i Lluís Marmi, Albert 
Freixas, Ricard Ros, Laia Carreras, Pau Benavent, Joana Gomila, Pau Benítez, Arnau Obiols, Heura 
Gaya, Ester Plana, Liv Hallum, Pedro Strukelj, Manu Sabaté, Ivan Caro, Pau Vinyoles, Anaís Falcó, 
Pepino Pascual, Núria Sempere, Ivó Jordà, Marçal Ramon i Jordi Barbert “Kami”.  
 
Escolta la Playlist a Spotify – Folk&Co 
 

 
 
 
ELS INÈDIT 
Aquesta proposta vol aixoplugar músiques que no han sortit a la 
llum i que ara en temps de confinament tenim l’oportunitat de 
d’escoltar-les. Poden ser tant de nova trinca i que gràcies a les 
tecnologies s’han pogut enregistrar, com treballs que tenien data 
de sortida i ara han de fer mans i mànigues per fer-ser veure.  
 
12 Descobertes d’INèDITS: Les Vespres del Dimecres, Confinats Band, Coloma Bertran, Falsterbo, 
Criatures, Manu Sabaté, Quico el Célio, Rufaca Folk Jazz Orquestra, Arnau Obiols, Som de Sallent, 
Dani López, Ivan Caro 

 
 
ELS LLIBRES DE TRADILLIBRERIA RECOMANA 
Cada dia a les 11.00 h, en Lluís Marmi i l'Emma Marmi us proposen llibres de Cultura Popular. Més 
de 14 recomanacions a través del seu canal de YouTube. 
 
TRADIMIC 
La Tradillibreria ha engegat una iniciativa per aquest Sant Jordi 2020: el Carnet amic de la Tradi 
#TRADIMIC. Si vols col·laborar en el projecte de la Tradillibreria informa't AQUÍ dels avantatges i les 
condicions. Més informació a tradillibreria.com 
 

  

https://open.spotify.com/playlist/2alaRF6ANyf2tCT7VYRsYL?si=AG7C0KfCTj2PUqRqORtuxA
http://www.tradicionarius.cat/ca/_traddigital---les-vespres-dels-dimecres/programacio/1038
http://www.tradicionarius.cat/ca/_tradialsofa---confinats-band/programacio/1037
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---coloma-bertran/programacio/1068
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---falsterbo/programacio/1076
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---criatures/programacio/1080
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---manu-sabate/programacio/1085
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---quico-el-celio_-el-noi-i-el-mut-de-ferreries/programacio/1103
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---rufaca-folk-jazz-orchestra/programacio/1110
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---arnau-obiols/programacio/1088
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---som-de-sallent/programacio/1113
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---dani-lopez/programacio/1108
http://www.tradicionarius.cat/ca/setmana-de-la-dansa_-els-set-salts_-una-dansa-popular-de-dinamarca/programacio/1159
https://www.youtube.com/channel/UCiZh6geT2sZOAsbbHdemMRg
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=b1f53a85e1&e=4dff3ecf9c
http://www.tradillibreria.com/
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ELS BALLS DE SALÓ – BALL FOLK 
Recuperem els balls de plaça i els portem al saló de casa. Posarem 
l’accent en les danses tradicionals que són de divertiment, quan l’acció 
coreogràfica és més o menys animada, airosa i divertida. L’objectiu és 
repassar algun pas, alguna coreografia i afegirem material musical, de 
manera que el moviment, la dansa i el ball estigui present durant aquests 
dies de reclusió. 
 
Xotis D’origen bohemi a Viena, a Catalunya es va divulgar a mitjan segle gairebé de 

manera simultània a la polca. Se’n coneix repertori popular divers, tant cantat com 

instrumentat. Es balla per parelles començant amb dos passos de polca seguits de quatre de salts o galop. Escolta la 
Playlist a Spotify - Xotis 

 
Masurca A començaments del XIX comença a popularitzar-se a París i a Catalunya a partir de 1840. És un ball de tres 

temps amb dos passos bàsics: el caminat (un, dos, tres) i el pas de ma-sur-ca (tres temps on es posa l’accent al mateix 

peu). Escolta la Playlist a Spotify - Masurca 
 
 

FOLK ALS MITJANS 
La presència de la música folk als mitjans de comunicació es fa sentir en aquest temps de 
confinament. En destacarem els mitjans que de forma continuada publiquen a grups i artistes del 
món folk, donant testimoni de l’impacte dels seus treballs. 
 
Enderrock i Sons de la Mediterrània 
Jordi Martí entrevista a Jordi Fàbregas al número d'abril 2020 de la Revista Enderrock: CANVI DE 
GUÀRDIA 
El repertori del Coronavirus 
 
L’Independent de Gràcia 
Sílvia Manzanera entrevista Esteve León: “El principal repte del CAT és aconseguir l’estabilitat total” 
 
Tornaveu 
La revista digital Tornaveu parla sobre l'Estradivirus amb Sara Peralta: "El Tradicionàrius es fa 
digital. L’Estradivirus ofereix concerts, propostes i recursos per impulsar i mantenir viva la música 
folk online" 
 
Catalunya Ràdio - Catalunya Música  
IcatMans - En Quim Rutllan i Ester Plana entrevistes Andrea Moliner  
Afinats – Marta Lanau entrevista a Manu Sabaté, Arturo Gaya i Criatures 
 
Ràdio Gràcia 
Carles Salat parla amb Andrea Moliner sobre l’Estradivirus 
 
Tot Gràcia 
La Música Amanseix les Feres 

 
LES PROPOSTES PER ALS MÉS PETITS 
Un recull d’iniciatives pensades per als nens i les nenes durant aquest temps de confinament. 
Projectes pedagògics que s’han adaptat a les noves circumstàncies i continuen oferint  recursos 
musicals per a gaudir a casa. 
Múxics    
Ambauka 

 

https://open.spotify.com/playlist/28Ny7bY8DoMJFRooUAbGKj?si=9XFV4nkOT-O7lLhnq7Qvag
https://open.spotify.com/playlist/7vSg9bmy3tmIVxlhFeLk8d?si=r_soe6lNT2aHtb0bMyPKMg
http://www.tradicionarius.cat/ca/canvi-de-guardia---enderrock-302_-abril-2020/noticies/54
http://www.tradicionarius.cat/ca/canvi-de-guardia---enderrock-302_-abril-2020/noticies/54
http://www.enderrock.cat/cercador/?cerca=El+repertori+del+coronavirus
http://www.independent.cat/2020/05/08/esteve-leon-el-principal-repte-del-cat-es-aconseguir-lestabilitat-total/
https://www.tornaveu.cat/noticia/5065/el-tradicionarius-continua-viu-a-les-xarxes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR26jnruJf46yjCz8Q_W5JXJKkTWcBCOcUEAItWOb9d-vfi2HS-9qYF9RlY
https://www.tornaveu.cat/noticia/5065/el-tradicionarius-continua-viu-a-les-xarxes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR26jnruJf46yjCz8Q_W5JXJKkTWcBCOcUEAItWOb9d-vfi2HS-9qYF9RlY
https://www.tornaveu.cat/noticia/5065/el-tradicionarius-continua-viu-a-les-xarxes?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR26jnruJf46yjCz8Q_W5JXJKkTWcBCOcUEAItWOb9d-vfi2HS-9qYF9RlY
https://www.ivoox.com/folk-nostre-cada-dia-audios-mp3_rf_50433755_1.html
http://www.tradicionarius.cat/ca/folk-als-mitjans_-catalunya-musica---afinats/programacio/1150
https://www.enacast.com/radiogracia/#!/programs/informaciodeserveicovid19/radiogracia_podcast_843
http://totgracia.com/tag/c-a-t/
http://lamusicaamanseixlesferes.blogspot.com/2020/04/estradivirus-6-contagi-folk-contra-la.html
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---muxics/programacio/1093
http://www.tradicionarius.cat/ca/inedit---ambauka/programacio/1099


Tradicionàrius Digital www.tradicionarius.cat  6 

APRENEM MÚSICA 
Les escoles de música segueixen actives a internet. Hem volgut destacar l’adaptació de les escoles 
a la situació de no presencialitat per a poder continuar el trimestre i la finalització del curs. Eines 
telemàtiques són la clau per interaccionar amb l’alumnat, a més de la bona praxis del professorat 
dotant de recursos, assessorament i objectius comuns, 
 
6 Escoles de música ens han mostrat com treballen en línia:  
Escola Folk del Pirineu – Tallers d’Arsèguel 
Aula de Música de Cervelló 
Escola Municipal de Música – Centre de les Arts de L’Hospitalet 
Escola Superior de Musica de Catalunya - Departament de Música Tradicional 
Taller de pandereta gallega i cant tradicional del CAT  
Escola Mediterrània de dansa irlandesa 
 

 
LES LLISTES DE L’ESTRADIVIRUS 
L’impuls del folk s’ha de sentir a Internet. Tradicionàrius a Spotify. Des 
del CAT Centre Artesà Tradicionàrius hem creat Les llistes de 
l'Estradivirus per animar-te aquest confinament amb la banda sonora 
del Tradicionàrius digital!  
Les escoltem? 
 
 
#thebasementtapes: la llista dels Registres del Soterrani 
https://open.spotify.com/playlist/31FlBvnTFChL9vcEPwQUio?si=fqGAOWrdRduRl6o5dHEDAA 

Folk&Co: la llista de Folk en companyia  
https://open.spotify.com/playlist/2alaRF6ANyf2tCT7VYRsYL?si=CJHOjX5FQtKS4COV7_yzig 

La llista per ballar el Xotis 
https://open.spotify.com/playlist/28Ny7bY8DoMJFRooUAbGKj?si=v_RT1A4IQCu_vUcHPKE1WA 

La llista per ballar la Masurca 
https://open.spotify.com/playlist/7vSg9bmy3tmIVxlhFeLk8d?si=mxOxl0HhQz-pBzbgCVIsww 

 
 
ELS TRADIALSOFÀ 
Uns quants músics i el CAT engeguem #TRADIALSOFÀ! Cada dia et 
proposem iniciatives de música d’arrel perquè passeu confinament una 
mica més distret! Podràs seguir totes les iniciatives des dels canals de 
comunicació dels artistes, te'ls anirem anunciant a les nostres xarxes 
@tradicionarius 
 
Comptem amb agenda fix de grups com  
Ballaveu (Xavi Rota i Patri García) - @ballaveu 
Corrandes són corrandes (Anaís Falcó i  Christian Simelio) - 
@corrandescat 
Marcel Marimon - @marcelmarimon  
Quico el Cèlio (Arturo Gaya) - @quicoelcelio 
La companyia MINIMíssimA - @lacompanyiaminimissima 
Pepino Pascual - @pepinopascual 
Pau Benítez - @trentissim 
Ricard Ros - @ricardrosroig 
Grallers als Balcons - @grallersalsbalcons 
 

http://www.tradicionarius.cat/ca/aprenent-musica_-escola-folk-del-pirineu---tallers-d_arseguel/programacio/1117
http://www.tradicionarius.cat/ca/aprenent-musica_-aula-de-musica-de-cervello/programacio/1128
http://www.tradicionarius.cat/ca/aprenent-musica_-emmca-%E2%80%93-centre-de-les-arts-de-l_hospitalet/programacio/1132
http://www.tradicionarius.cat/ca/aprenent-musica_-esmuc---departament-de-musica-tradicional/programacio/1137
http://www.tradicionarius.cat/ca/aprenent-musica_-taller-de-pandereta-gallega-i-cant-tradicional/programacio/1140
http://www.tradicionarius.cat/ca/setmana-de-la-dansa_-taller-de-dansa-irlandesa-del-cat/programacio/1147
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=fa4182a1ba&e=4dff3ecf9c
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=69a3d55ea1&e=4dff3ecf9c
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=7e24a9e445&e=4dff3ecf9c
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=d119c31098&e=4dff3ecf9c
https://tradicionarius.us5.list-manage.com/track/click?u=5561472cf131ee3fc1dc12b58&id=ca72174be7&e=4dff3ecf9c
https://www.instagram.com/ballaveu/
https://www.instagram.com/corrandescat/
https://www.instagram.com/marcelmarimon/
https://www.instagram.com/quicoelcelio/
https://www.instagram.com/lacompanyiaminimissima/
https://www.instagram.com/pepinopascual/
https://www.instagram.com/trentissim/
https://www.instagram.com/ricardrosroig/
https://www.instagram.com/grallersalsbalcons/
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MISCEL.LÀNIA 
En aquesta secció hi penjarem recursos, idees i tot el que creiem que podem oferir durant aquest 
confinament. Perquè des del CAT i des de l’Escola Folk et recordem que des de casa teva tens un 
món d’oportunitats a descobrir #LaCulturaAcasa #joemquedoacasa #ensquedemacasa 
 

Confinats Band: Una banda de músics que es reuneixen i enregistren temes en temps de 
confinament. 
Noli me tangere de Tornaveuspolifonies 
 
#Bellaciaochallenge Repte d’enregistrar Bella Ciao i nomenar a d’altres músics 
https://www.youtube.com/watch?v=EbvncAOvuik&autoplay=1&fs=1  
Marcel Marimon, Corrandes són Corrandes, Roger Andorrà, Quedem en paus, Liv Hallum, Blai 
Casals, Maria – EMMCA, Ballaveu, La Coixinera, La Corral, La Companyia MINIMíssimA, Coloma 
Bertran 
 
Virus popular 
Som Cultural Popular confinada a prova d’alarmes. De dilluns a divendres estrenem entrevistes a 
les 22h pel Canal YouTube: https://www.viruspopular.cat/  
  
 

 
 
 

 
 
Des de 1993 el C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius, situat a la Vila de Gràcia, es dedica a la difusió 
de la música folk i tradicional a través de concerts de música en directe i de la formació amb el 
projecte Els Tallers del CAT i Escoles al CAT. L’any 2010 es crea l’Escola Folk del Pirineu, centre 
estable de música i danses tradicionals del Pirineu, situat al municipi d'Arsèguel. 

 
INFORMACIÓ D’INTERÈS 
CAT Centre Artesà Tradicionàrius 
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona 
932184485 – tramcat@tradicionarius.cat - www.tradicionarius.cat 

 
CONTACTE PREMSA I COMUNICACIÓ 

Andrea Moliner – 932184485 / 680304248 – comunicacio@tradicionarius.cat 

CONTACTE PÚBLICS I COMUNICACIÓ 

Sara Peralta – 932184485 / 647934656 – sara@tradicionarius.cat 

 
ZONA DE PREMSA 
Descarrega’t el dossier de premsa, el material gràfic i les informacions de l’Estradivirus aquí 
www.tradicionarius.cat 
 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 

Instagram, Facebook i Twitter 
@tradicionarius #tradicionàrius #estradivirus #traDDigital 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EbvncAOvuik&autoplay=1&fs=1
https://www.viruspopular.cat/
mailto:tramcat@tradicionarius.cat
http://www.tradicionarius.cat/
mailto:comunicacio@tradicionarius.cat
mailto:sara@tradicionarius.cat
http://www.tradicionarius.cat/

