
 
 
INAUGURACIÓ DEL TRADICIONÀRIUS 2019 
Divendres 11 de gener de 2019 
22.00 h Seguici inaugural de la plaça de la Vila al CAT 

KABUM I COL·LECTIU GUIRIGRALL 
Mostra per celebrar els 35 anys de la colla de grallers La Pessigolla 
El grup de percussió Kabum i el col·lectiu Guirigrall, grup de gralles format per a l’ocasió, donaran 
el tret de sortida de la 32a edició del Festival Tradicionàrius amb el conegut cercavila de la plaça 
de la Vila al CAT. Enguany, també comptarem amb la formació històrica la colla de grallers La 
Pessigolla, que celebren 35 anys i ens interpretaran els seus temes més mítics. 
 
22.30 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 
Concert inaugural  

ELECTROGRALLA  

Un projecte de ROGER ANDORRÀ 
 
Roger Andorrà presenta un espectacle amb 
una sola gralla connectada a uns pedals 
electrònics (mescla i transformació sonora) 
que parteix de l’herència de la gralla 
vuitcentista i s’endinsa cap a la música actual. 
Al Tradicionàrius s’acompanyarà dels teclats 
de Roger Giménez i de la dansa de Núria 
Hontercillas, creant així un espectacle 
multidisciplinari. Gèneres com el ball pla, el 
pasdoble, el toc de castells i altres tonades de 
l’imaginari tradicional català passen pel filtre 
de la gralla preparada i entren de ple al segle 
XXI sense complexos. És així com es genera un 
espai sonor inèdit, s’obre una finestra entre la música d’arrel i la contemporània, i s’aconsegueix 
una textura identitària i original.  
 
Roger Andorrà: gralla i direcció 
Col·laboradors: 
Roger Giménez: teclat 
Núria Hontecillas: dansa 
 

ENLLAÇ DE L'ESPECTACLE  
MÉS INFORMACIÓ 
  

https://youtu.be/VWMY3KTbrc8
http://www.tradicionarius.cat/ca/roger-andorra-espectacle-inaugural-del-tradicionarius/programacio/752


Dijous 17 de gener de 2019 
21.30 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 

CAÏM RIBA 
presenta el disc Nararai 
 
Caïm Riba (PASTORA) és un dels compositors i 
guitarristes més importants del nostre país. Després de 
4 anys de presentar el seu primer disc en solitari, 
a306km, un projecte en català i més orgànic, que 
respon a la seva necessitat d'expressió més íntima, al 
Tradicionàrius presenta el seu segon disc Nararai.Un 
treball  que ha anat creant a poc a poc, sense presses, 
mentre gaudia dels bons moments amb la seva gent 
més propera, i veient la vida créixer al seu voltant. El ja 
característic so paisatgístic de les seves composicions 
agafa força amb unes lletres intimistes, familiars i de 
caràcter alegre, que traspuen emocions i estima.  
 
JulesBikoko: baix i veus 
Raül Bonilla: guitarra i veus 
Caïm Riba: guitarra i veu 
SlavadorToscano: bateria 
 

ESCOLTA'L AQUÍ //  MÉS INFORMACIÓ 

 
Divendres 18 de gener de 2019 
22.00 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 
Circuit Folc 

COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS 
Presenten el disc Si són flors, floriran 
 
La Cobla Catalana dels Sons Essencials presenta Si són 
flors, floriran, el quart treball de la formació, que 
consolida la proposta musical amb un seguit de 
cançons sobre la terra, l'amor, el compromís i 
l'actualitat. Un punt de vista sobre la vida mateixa que 
vol deixar ben clar que les coses petites poden arribar 
a ser molt grans. Aquest nou disc de Sons Essencials 
es caracteritza pel seu tractament desenfadat dels 
gèneres propis: cançons de tot tipus en forma de 
sardana o ball pla, jota, rumba; gèneres amb què 
Marcel Casellas ja ha experimentat en la seva 
trajectòria artística i que ara presenta amb melodies, 
timbres i ritmes del territori català anant cada vegada més enllà en les noves fusions musicals. 
 
Jordi Campos: tible, barítona i saxo; Alfons Rojo: guitarra; Toni Rocosa: tenora, clarinet; Pep 
Moliner: fiscorn i trombó; Pere Olivé: percussions; Joan Moliner: flabiol i tamborí; Ivó Oller: 
trompeta; Xarli Olivé: bateria; Heura Gaya: veu i gralla; Marcel Casellas: contrabaix, pandero i 
direcció 
 
ESCOLTA'LS AQUÍ   //  MÉS INFORMACIÓ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wvYotqMRs_s
http://www.tradicionarius.cat/ca/caim-riba/programacio/753
https://www.youtube.com/watch?v=7wkIH7w-j1Q
http://www.tradicionarius.cat/ca/cobla-catalana-dels-sons-essencials/programacio/754


Dijous 7 de febrer de 2019 
21.30 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 

JOANA GOMILA & LALI AYGUADÉ 
Presenten l’espectacleSa mateixa 
 
Quan vaig arribar a la terra del món, el món ja hi era, amb totes les coses que varen arribar a la terra abans 
que l’home (Blai Bonet)  
 

Fa un any, l’Escenes posa en diàleg a L'Auditori la 
música de la mallorquina Joana Gomila amb la dansa 
de LaliAyguadé, una de les ballarines i coreògrafes 
més interessants del panorama actual i aquest 2019 
arriba al Tradicionàrius com un dels espectacles 
d’innovació i multidisciplinari.A Sa Mateixa, dos 
ballarins i tres músics han trobat un llenguatge comú 
on habiten el passat per portar-lo cap al present. A 
través d’una fotografia familiar es dispara un 
recorregut cap a la tradició́ des de la 
contemporaneïtat. Amb sensibilitat, poesia i humor es 
dibuixen i desdibuixen les tonades i l’electrònica, la polca, la jota, el camp i la ciutat, el joc i el 
ritual, l’espontaneïtat de la vida i la presencia eterna dels ancestres. 
 
Lali Ayguadé i Magí Serra: dansa 
Joana Gomila: veu 
Laia Vallès: teclats i electrònica 
Santi Careta: guitarra i electrònica 
 

Divendres 1 de març de 2019 
BALL DE CARNAVAL 

FLOWK, QUEDEM EN PAUS I 21 BOUTONS 
22.00 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 
 

 
FLOWK presenten el seu primer disc 
La sonoritat d’aquest trio s’endinsa en el món de l’harmonia com un mar de possibilitats. Flueixen com 
l’aigua i la seva força té nom de Folk i cognoms desconeguts. Saben d’on venen però qui sap on aniran 
a parar… QUEDEM EN PAUS el formen el Pau Vinyoles i el Pau Benítez i us proposen un repertori 
totalment ballable amb els temes que sempre canten quan van de festa. Una vetllada en què la platea 
del CAT i els balladors acabaran potes enlaire!  21 BOUTONSseran els encarregats de tancar el ball de 
carnaval amb l'estrena del seu últim disc anomenat i Onze  que van enregistrar al Tradicionàrius. El 
grup proposa un repertori ballable combinat amb peces de Valònia, Catalunya i algunes composicions 
pròpies. 
 

 



Divendres 15 de març de 2019 
22.00 h – CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 € 

PEP GIMENO “BOTIFARRA” + AHMED TOUZANI 
presenten el disc De banda a banda del Mediterrani 
 
Ja fa uns quants anys que el músic marroquí 
Ahmed Touzani (nascut a Tànger) va arribar al 
Genovés, carregat amb el seu violí, el seu llaüt, la 
seua veu i el domini de la música popular del seu 
país. Ara, després que ell i Pep Gimeno 
“Botifarra” entraren en contacte, i fruit d’un 
temps de treball i de coneixement dels 
respectius repertoris, ens ofereixen De banda a 
banda del Mediterrani, un espectacle on 
descobrirem les increïbles similituds entre la 
música de les ribes nord i sud del Mediterrani. 
 
Xus Belda: percussió 
Òscar Cortés: baix elèctric  
Pep Gimeno Botifarra: veu i percussió 
Hèctor Peropadre: dolçaina, llaüt i acordió 
Juan Ramón Martí: dolçaina i flabiol 
Pere Ródenas: guitarra i llaüt àrab 
Ricard Soriano: dolçaina i flabiol 
Ahmed Touzani: veu i violí 

 
ESCOLTA'LS AQUÍ  
MÉS INFORMACIÓ 
 

 

Divendres 5 d’abril de 2019 
22.00 h – CAT – T: 18 € / A: 15 € / AC: 12 € 

COETUS  
presenten el disc De banda a banda 
 

De banda a banda és el nou treball discogràfic del 
grup de percussions ibèriques, COETUS, que 
celebra 10 anys. Amb aquesta proposta, el grup 
evoluciona ara de la recuperació del patrimoni 
musical de la península Ibèrica cap a noves 
sonoritats i noves fronteres musicals. Amb 
l’habitual proposta de percussió i veu com a 
pilars fonamentals i fidel al seu llenguatge 
personal, el grup s'obre a noves experiències 
inspirades en el llegat i el folklore tradicionals, i 
incorpora nous instruments harmònics i melòdics, per possibilitar un repertori més intens, 
modern i emocionant, que dialoga magistralment amb el cant. De banda a banda és la síntesi 
d'una dècada per escenaris d’arreu d’Europa i Sud Amèrica, amb la qual COETUS ens porta ara, a 
través de l'habitual posta en escena festiva i de gran format, cap a ritmes tradicionals que es 
transformen per retornar als nostres propis orígens culturals i musicals.  
 

ESCOLTA'LS AQUÍ  //  MÉS INFORMACIÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=bTDYvHy4Kw0
http://www.tradicionarius.cat/ca/pep-gimeno-_botifarra_-_-ahmed-touzani/programacio/756
https://www.youtube.com/watch?v=HqWamD3cnE4
http://www.tradicionarius.cat/ca/coetus/programacio/757


INFORMACIÓ D’INTERÈS 
XXXII FESTIVAL FOLK INTERNACIONAL TRADICIONÀRIUS  
De l’11 de gener al 12 d’abril de 2019 
 
Centre Artesà Tradicionàrius  
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona 
www.tradicionarius.cat  
 
Facebook, Twitter i Instagram 
@tradicionarius #tradicionàrius  
 

RODA DE PREMSA  
Presentació de la 32a edició del Festival Tradicionàrius 
Dimecres 9 de gener de 2019  
12 h – CAT Centre Artesà Tradicionàrius 
 

ZONA DE PREMSA 
Per entrevistes, material gràfic i més informació 
Andrea Moliner 
932184485 / 680304248 
comunicacio@tradicionarius.cat  

 

http://www.tradicionarius.cat/
mailto:comunicacio@tradicionarius.cat

