La 32a edició del Festival Folk Internacional Tradicionàrius, enguany s’estén des del divendres 11 de
gener fins al 12 d’abril de 2019. Una edició que acollirà més de 70 grups i artistes de l’àmbit de la música
d’arrel dels Països Catalans i d’arreu, repartits en més de 60 espectacles. Fins al 12 d’abril de 2019, el
Centre Artesà Tradicionàrius, acull una programació àmplia i diversa que ens mostra, un cop més, la
vitalitat creativa del sector. La dansa pren un protagonisme especial en el marc d’aquesta 32a edició,
com hem posat de manifest a la imatge d’enguany amb un doble cercle de parelles dansaires i amb una
gran presència de propostes durant aquests 3 mesos de programació.

29 CONCERTS, 8 NITS DE BALL FOLK. Comptarem amb més de 70 grups i artistes que presentaran
les seves propostes i nous treballs discogràfics. Podrem comprovar com els grups i artistes consoliden
els seus projectes en l’àmbit internacional, així com també la fermesa i la llarga trajectòria dels grups
històrics de l’escena folk i d’arrel. En total es presentaran 22 treballs discogràfics.

3 ESPECTACLES DE TRADICIÓ I INNOVACIÓ. Un dels objectius del Tradicionàrius és donar visibilitat
a nous projectes que mesclen la música d’arrel amb d’altres disciplines i estils musicals. N’hem programat
3: Electrogralla de Roger Andorrà; Sa mateixa de Joana Gomila i Lali Ayguadé; i la proposta de ball folk i
música electrònica de l’occità Joan Francés Tisnèr Concèrt bal electrotrad.

1 CONCERT HOMENTAGE. Enguany se celebren 100 anys del naixement del pare del folk americà Pete
Seeger, i el Festival BarnaSants i el Tradicionàrius ho volem commemorar amb un gran concert a L’Auditori
de Barcelona produït artísticament per Tren Seeger i molts artistes convidats. Aquest homenatge
s’acompanyarà d’una exposició i un documental.

4 CELEBRACIONS D’ANIVERSARI. El Tradicionàrius commemora els 25 anys com a seu estable de
música folk del CAT; el 30 aniversari d’un dels grups de ball folk més importants del país, Clau de Lluna;
el 20è aniversari d’una revista puntera en el món del folk i la cultura popular, Caramella; i els 35 anys de
la colla de grallers La Pessigolla.

4 TALLERS DE DANSA. Un dels objectius del CAT i del festival és la formació d’instruments i danses
tradicionals. És per aquest motiu que durant la programació d’aquesta edició oferim 4 tallers de dansa de
Grècia, Irlanda, ball folk català i ball de bot. Així com també programem la Festa Final dels Tallers de
música i dansa del CAT on podreu veure una mostra de l’aprenentatge de tots els alumnes.

4 EXPOSICIONS. El relat expositiu hi serà present amb les mostres: 25 anys del CAT, Un món de mil
dimonis, Si mireu el vent d’on ve sobre 50 anys del grup de folk, i Pete Seeger: el poder transformador de
la cançó.

1 PRESENTACIÓ DE LLIBRE I 2 DOCUMENTALS. Pel que fa a la literatura musical, comptarem amb la
presentació de llibre de CAT Edicions, PERCÚDIUM el 3r volum de la col·lecció Músiques de Tabalers.
L’accent audiovisual el posarem amb la presentació dels documentals Pete Seeger, el poder de la cançó i
Cant al Ras, la nit del poble.

ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS
Els cicles temàtics del Tradicionàrius són un clar exemple de l’expansió de la música d’arrel fora d’una sala
de concerts: la 6a edició de Les Vespres dels dimecres dirigides per Marcel Casellas; el 12è cicle Folk als
Mercats en què la música d’arrel es passeja pels 4 mercats de Gràcia; el Tradicionàrius al Territori amb el
Garrotxinàrius, el Folkestoltes, el Rubrifolkum, la Violinada d’Argelaguer i la Robertíada; i la 27a festa dels
Foguerons de Sant Antoni a Gràcia.

TRADICIONÀRIUS 2019
LA MÚSICA QUE ENS FA VIATJAR A L’ÀNIMA DELS POBLES
En l’esperit folc no hi ha artistes ni públic, tots estem barrejats
(De l’escrit de presentació de la Txell Bonet)

25 ANYS COM A CENTRE ESTABLE DE MÚSICA FOLK
Disposar d’una seu estable ha permès desplegar una programació regular de concerts i activitats al llarg
d’aquests 25 anys i per celebrar com cal l’aniversari hem cregut que valia la pena fer-ho de la manera
que més ens identifica: amb un concert del festival TRADICIONÀRIUS. Un concert impossible, un concert
especial, que vol rememorar moments creatius importants al llarg d’aquest camí. Rememorar no per un
exercici de nostàlgia, o no només per això, sinó per projectar cap al futur immediat la nostra feina de
cada dia.
Un concert que fos representatiu de l’evolució de la música folk en aquests 25 anys de CAT, per això
hem proposat als membres de dues bandes significatives dels anys 90, ja dissoltes, que tornessin per un
dia a l’escenari: PRIMERA NOTA i LA CARRAU. I dues bandes actuals, una jove i l’altra joveníssima, molt
lligades a la trajectòria del CAT aquesta darrera dècada: RIU i les BALKAN PARADISE ORQUESTRA.
Podrem veure i escoltar maneres molt diverses d’interpretar música d’arrel tradicional,
instrumentacions, ritmes i harmonies que han estat influents en el panorama folk de cada moment al
llarg d’aquests 25 anys. I amb la presència de JAUME ARNELLA, el degà de la música folk.

TRADICIÓ I INNOVACIÓ
Enguany, ens interessa mostrar especialment aquelles propostes que treballen la interacció entre la
música d’arrel tradicional i altres expressions artístiques: la dansa, el moviment escènic, la cançó, la
improvisació, la veu dels poetes... i, per descomptat, l’ús de la tecnologia sonora contemporània.
Algunes d’aquestes propostes són: ROGER ANDORRÀ amb Electrogralla genera un espai sonor inèdit,
obre una finestra entre la música d’arrel i la contemporània, i aconsegueix una textura identitària i
original; JOANA GOMILA I LALI AYGUADÉ amb Sa Mateixa troben un llenguatge comú entre dos
ballarins i tres músics que llegeix el passat per portar-lo cap al present, entre la música d’arrel i la dansa
contemporània; JOAN FRANCÉS TISNÈR suggereix una sessió de ball folk en què la música electrònica es
retroba amb la dansa tradicional i la veu d’arrel occitana; una nit d’arrel sensual amb la proposta
escènica d‘ERÒTIC GIUST i els cuplets de MOUSSE DE PARRÚS.
Molts dels grups programats presentaran els seus nous treballs discogràfics, 22 en concret, i ho faran tant
grups de llarga trajectòria com QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES, MIQUEL GIL, PEP GIMENO
“BOTIFARRA”, LA COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS, COETUS, JOAN BOADA, TORNAVEUS, ROSS
DALY I L’ORQUESTRA LABYRINTH, LA MUSGAÑA o JORDI BATISTE; com grups que estan consolidant els
seus projectes a escala internacional com CRIATURES, LA TÍPICA, JONATAN PENALBA, HEURA GAYA,
CLÀUDIA CABERO, CLÀUDIA COLOM, CAÏM RIBA, GUILLERMO RIZZOTTO o MENUT.
Tampoc faltaran les cites de BALL FOLK de la mà de grups com RASCANYA, CLAU DE LLUNA, BRUNZIT,
CORRANDES SÓN CORRANDES, DIÀDONA, S’ESTOL DES GERRICÓ, FAR, els tres grups que amenitzaran el
ball de Carnaval: FLOWK, QUEDEM EN PAUS i 21 BOuTONS; i el toc internacional que posaran els grecs
Vanguelis Dimoudis, Mikhalis Kyprianou i Vanguelis Tsaganos.

HOMENATGES I CELEBRACIONS
Aquest any 2019, se celebra el centenari del naixement de Pete Seeger, un músic activista cultural que va
lluitar pels drets civils de la gent de color, l’antibelicisme, la defensa activa del medi ambient amb el
convenciment que amb la música i les petites actituds personals, es pot arribar a canviar el món. És per
aquest motiu que el Tradicionàrius acull dos actes d’HOMENATGE A PETE SEEGER. El primer tindrà lloc el
dijous 28 de febrer amb la inauguració de l’exposició Pete Seeger: el poder transdormador de la cançó i el
documental El poder de la cançó. I el segon, un concert singular produït artísticament pel grup Tren Seeger
i molts artistes de l’escena actual catalana, el dissabte 16 de març a L’Auditori de Barcelona i en
coproducció amb el Festival BarnaSants.
El Tradicionàrius commemora també els 20 anys de la REVISTA CARAMELLA amb una taula rodona
dedicada al Neofolklore, cultura de masses i consum; els 30 anys d’un dels grups més mítics de l’escena
del ball folk català, CLAU DE LLUNA; i els 35 anys d’Els grallers de La Colla Pessigolla, una formació
històrica que va néixer per posar el toc musical a les Festes de Sant Roc de la Plaça Nova.

ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS I ALTRES ACTIVITATS
Per completar el cartell d’aquesta edició no podien faltar les sessions d’improvisació amb LES VESPRES
DELS DIMECRES conduïdes per Marcel Casellas, un diàleg entre trios de músics i el públic; les passejades
pels mercats de Gràcia amb FOLK ALS MERCATS que permet difondre i donar a conèixer en un entorn
diferent d’un teatre la música folk amb l’Institut de Mercats de Barcelona; i la difusió i el suport a les
mostres de música folk d‘arreu de Catalunya amb el TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI (Garrotxinàrius a
Olot, Folkestoltes a Celrà, Rubrifolkum a Sant Boi de Llobregat, La Violinada a Argelaguer i la Robertíada
a Torroella de Montgrí). Així com tampoc, la FESTA DELS FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA amb
la inauguració de l’exposició Un món de mil dimonis (la mostra es podrà veure a La Violeta de Gràcia,
l’Orfeó Gracienc i el CAT), el tast de productes mallorquins, un taller de ball de bot i una nit de concert i
ball amb S’ESTOL DES GERRICÓ i la Festa de Sa Ximbomba a les places del Diamant i la Virreina.
El festival acull la presentació del llibre PERCÚDIUM, el 3r volum de la col·lecció Músiques de Tabalers de
CAT Edicions. La col·lecció és un reconeixement a la tasca de molts grups de percussió de carrer actius
avui a Catalunya i també un document de registre per a futures generacions.
El Tradicionàrius 2019 també proposa altres activitats relacionades amb la música d’arrel com l’estrena
de l’espectacle La Petita Capmany de la Fundació la Roda i Tanaka Teatre celebrant l’any Capmany; la
projecció de dos documentals Pete Seeger, el poder de la cançó i Cant al Ras, la nit del poble, un
documental sobre el cicle de cançó que té lloc a Massalfassar; 3 cercaviles, el seguici inaugural amb Kabum
+ el Col·lectiu Guirigrall, la cercavila dels Foguerons i la cloenda del Tradicionàrius amb les Colles de
Cultura de Gràcia i la participació dels Castellers de la Vila de Gràcia al concert de cloenda.

TREBALL EN XARXA AMB FESTIVALS, INSTITUCIONS I ADMINISTRACIONS
El Tradicionàrius col·labora amb Festival BarnaSants, L’Auditori de Barcelona, la Fira Mediterrània de
Manresa, el Festival Cose di Amilcare, la Federació de Foguerons de Sant Antoni a Gràcia, el Concurs
SONS de la Mediterrània i el cicle Labyrinth Catalunya. El Festival es fa amb els convenis amb
l’Ajuntament de Barcelona – ICUB i el Districte de Gràcia, el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, la Fundació SGAE i la Diputació de Barcelona. A més, treballa amb associacions,
institucions musicals i entitats socials i culturals que ens donen suport en la difusió per tal d’arribar a
tots els públics.

A l’hora de tancar la programació ens hem assabentat de l’hospitalització del músic i company Kepa
Junkera. Desitgem la seva completa recuperació i esperem veure’l ben aviat als escenaris.
Recordem a l’Eduard Miralles, graller històric del Poble Nou, membre dels Amics del CAT, un dels nostres.

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

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

ZONA DE PREMSA
Descarrega’t tot el material de difusió, material gràfic, les músiques del Tradicionàrius i el dossier de
premsa a www.tradicionarius.cat

VENDA D’ENTRADES ANTICIPADES
INTERNET amb el sistema ENTRADIUM www.entradium.com
Sense despeses de gestió
La venda anticipada finalitzarà a les:
20.00 h quan el concert és a les 22.00 h
19.30 h quan el concert és a les 21.30 h
AL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
De dilluns a divendres de 17 h a 20.30 h
La venda anticipada en dies de concert finalitzarà a les 19.30 h

VENDA D’ENTRADES EL DIA DEL CONCERT
TAQUILLA DEL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS
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.
Concerts regal
Descompte del 50 % a tots els concerts
Descompte del 20 % als Tallers del CAT
Reserva d’entrades per telèfon o correu electrònic

PROMOCIONS I DESCOMPTES
Subscriptors del C.A.T.
Membres d’associacions i entitats culturals
Estudiants, família nombrosa i monoparental, aturats i majors de 65 anys
Troba el teu descompte a www.tradicionarius.cat!

INFORMACIÓ D’INTERÈS
C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona
932184485 – tramcat@tradicionarius.cat - www.tradicionarius.cat

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
@tradicionarius #tradicionàrius

