
  
Foc i ball folk per una Nit de Sant Joan virtual 

 

El CAT Centre Artesà Tradicionàrius, l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Xarxa de les Cases de la Festa organitzen La (tele)Revetlla Folk al CAT, la festa del solstici 

d’estiu en digital 
 

Aires del Montseny, La Portàtil FM i l’Orquestrina Trama juntament amb els diables de La 
Vella de Gràcia, La Diabòlica de Gràcia i La Malèfica del Coll seran els encarregats d’oferir 

una Revetlla alternativa a les celebracions d’amics i familiars presencials, un pas més 
perquè l’impuls del folk se senti a Internet 

 

La (tele)Revetlla folk al CAT tindrà lloc dimarts 23 de juny a les 22.00 h des dels canals de Youtube 
del Tradicionàrius i Cultura Popular de Barcelona 

 
 
En el marc dels actes previstos per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, el CAT 
Centre Artesà Tradicionàrius proposa una revetlla virtual amb una nit de ball folk i foc. Les 
tradicions de la festa de Sant Joan són moltes i múltiples. De fet, és una de les celebracions de 
pas i renaixement més arrelades arreu. Barcelona té documentades les fogueres i els petards 
des de fa més de 5 segles. Tot i que habitualment el CAT Tradicionàrius no fa cap programació 
per la revetlla –és una celebració fonamentalment de carrer– les especials circumstàncies 
d’enguany ens han suggerit la conveniència d’idear una revetlla singular conjuntament amb la 
Xarxa de les Cases de la Festa i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
El Tradicionàrius proposa una revetlla alternativa en digital amb música folk en directe i uns 
segons de foc, una opció per a les celebracions familiars i de grups d’amics des de casa. 
Oferirem un ball en què es puguin veure de nou en directe grups de l’escena folk. Comptarem 
amb tres formacions de música tradicional amb repertori de ball folk, els Aires del Montseny, La 
Portàtil.FM i l’Orquestrina Trama. Prèviament al ball, els Diables de La Vella de Gràcia, La 
Malèfica del Coll i La Diabòlica de Gràcia posaran l’apunt de foc a la vetllada amb la percussió 
del grup resident al CAT, Kabum. La presentació anirà a càrrec d’Ivan Caro, músic i activista del 
món de la Cultura Popular.   
 
El CAT Tradicionàrius s’estrenarà a Yotube amb aquesta acció compartida amb les Cases de la 
Festa de Barcelona i la gran quantitat de grups i colles de cultura popular associades, que es 
retransmetrà en “streaming”. El directe s’enregistrarà a l’auditori del CAT prèviament i seguint 
totes les mesures sanitàries que en cada moment determini l'administració. Es podrà veure el 
proper dimarts 23 de juny a partir de les 22 h des dels canals de Youtube del Tradicionàrius i 
Cultura Popular de Barcelona. Us podeu subscriure al canal del Tradicionàrius AQUÍ  
 
La iniciativa és un pas més del projecte del Tradicionàrius durant la pandèmia, el traDDigital, en 
què es potencien eines valuoses com la creativitat, la imaginació, la capacitat de crear models de 
comunitat digital i presencial, sincronitzar la participació dels públics amb els artistes i un temps 
per aprendre a moure’ns en la nova Cultura en digital.  
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCU5s1FrpqIRuwNos905mGDA?view_as=subscriber


ELS GRUPS 
Aires del Montseny 
Aires del Montseny ha creat un repertori de ball folk atrevit però 
respectuós amb les tonades i els nostres orígens, que convida a 
ballar i escoltar d’una forma diferent. L’orquestrina ha construït el 
seu ball folk a partir de tres eixos: el Ball de Gitanes del Vallès, els 
ballets vuitcentistes d’autors catalans i els pals esporògens del 
Principat (jota, rumba, contrapàs i ball pla, i els seus derivats).  
 

airesdelmontseny.cat // Instagram: @airesdelmontseny 
https://www.youtube.com/watch?v=eJhhNYtmQlU  

 
La Portàtil.FM 
Són músics desitjosos de tocar música convençuda que va fent el seu 
camí. Música d’aquí, dels Països Catalans i música d’on sigui per tal 
de captivar el públic ballador. Previsió i improvisació, viatjar i anar a 
dormir tard són els seus principis. I canten, i són feliços quan el 
públic s’hi afegeix a plena veu. No tenen un guió fixe; tenen vista, 
idees i moltes cançons al cap. 
 

www.laportatil.cat 
https://www.youtube.com/watch?v=3i0JLPPWkoA  

 
Orquestrina Trama 
Un grup de joves fortament vinculats amb la música i cultura 
tradicional del Pirineu, ja que tenen  el privilegi de viure, conèixer, 
aprendre, créixer i restar en aquest territori. La seva il·lusió és fer 
reviure melodies i cançons amagades rere les muntanyes. Inspirats en 
les músiques de ball que sonaven temps enrere a les places dels 
pobles del seu racó, fan ballar a aquells que els escolten donant un 
toc juvenil a la música que fan i fent de la festa una festa de tots.  
 

www.orquestrinatrama.cat  //  FB: /orquestrinatrama  //  TW: @orques_trama  //  Instagram: @orquestrinatrama 
https://www.youtube.com/watch?v=HXOfhA2hlSY  

 
La Vella de Gràcia, nascuda de les flames durant la Festa Major de Gràcia de l’any 1981. Formada per 

una cinquantena de diables porten la festa per bandera i tenen la intenció de convertir sempre Gràcia en 
un veritable infern. http://www.lavelladegracia.cat  
 

La Diabòlica de Gràcia  
Els Diables de Gràcia van néixer l’any 1979, recuperant una tradició secular que tan sols havia sobreviscut 
als nuclis rurals, principalment a les comarques de l’Alt Camp, el Garraf, el Berguedà i el Penedès. Des del 
1980 al 1981 els Diables de Gràcia es consoliden com a grup cultural de barri, adscrit al Centre Cívic de 
Gràcia: “L’Artesà”. http://www.diabolicadegracia.com/colla/  
 

La Malèfica del Coll és una entitat de cultura. Està situada al barri del Coll, al Districte de Gràcia de 

Barcelona. Centra la seva actuació en la Tradició Cultural del Foc, i a hores d’ara ja compta amb més de 
34 anys d’experiència! http://maleficadelcoll.org/  
 

Kabum és el grup de tabalers resident al CAT Tradicionàrius. Parteixen de ritmes tradicionals per 

barrejar-los amb d'altres de més llunyans o més moderns, un grup amb una llarga trajectòria, tant a nivell 
local com internacional. Des del seu naixement, Kabum ha passat per desenes de festes majors de pobles 
i barris, mai faltant a la de la seva vila natal, la Vila de Gràcia. http://www.kabum.cat/  
 

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia és l'entitat que aglutina les colles de cultura popular de la 

Vila de Gràcia. TW: @cccpg 
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INFORMACIÓ D’INTERÈS 
Sant Joan 2020 
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/festes-i-tradicions/nit-de-sant-joan  
 
CAT Centre Artesà Tradicionàrius 
Plaça Anna Frank, s/n 08012 Barcelona 
932184485 – tramcat@tradicionarius.cat - www.tradicionarius.cat 
 
Les Cases de la Festa 
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca/cases-de-la-festa/qui-som-les-cases-de-la-festa  
 
Institut de Cultura de Barcelona – Cultura Popular 
https://www.barcelona.cat/culturapopular/ca  
Twitter: @Cultupopularbcn 
Facebook:  /culturapopularbcn  
Instagram: @bcn_culturapopular 
 

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 i el material gràfic aquí  
http://www.tradicionarius.cat/ca/zona-de-premsa/p/8 
 

SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS 

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