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Teniu a les mans la programació de la 32a edició
del Tradicionàrius 2019, Festival Folk Internacional. Enguany s’estén des del divendres 11 de gener
fins al 12 d’abril i hi participaran més de setanta
grups de referència en l’àmbit de la música folk
dels Països Catalans i d’arreu. És una programació
àmplia i diversa que mostra, un cop més, la vitalitat creativa del sector. 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. En trobareu uns
quants exemples.
Va néixer el 1919 i va morir el 2014. D’això en farà
100 i 5 anys, respectivament. Pete Seeger és un
dels gegants universals del folk al segle XX. La
baula imprescindible entre Woody Guthrie i Bob
Dylan és un exemple permanent de combinació
de la recerca i la difusió de la música tradicional i
el compromís cívic en la defensa dels drets civils
i dels treballdors. Amic de Xesco Boix i Raimon,
referent del Grup de Folk, al Tradicionàrius el recordarem amb un concert singular produït artísticament pel grup Tren Seeger.

La nova edició del Tradicionàrius ofereix també la
possibilitat de celebrar el 25è aniversari del naixement del Centre Artesà Tradicionàrius com a
seu estable de programació de música folk del
país. Hem pensat que per rememorar-ho adequadament havíem de preparar un concert especial
que ens permetés visualitzar l’evolució del folk
català, fins i tot fent reviure alguna de les formacions històriques que, per un dia, compartiran
l’escenari amb grups actuals.
Finalment, volem agrair a la periodista Txell Bonet les paraules que obren el programa. No únicament ens parla de la seva pròpia memòria en
relació al festival sinó que recorda que, ara mateix, hi ha persones, algunes de les quals ben
properes, que són a la presó o a l’exili per qüestions polítiques. Es tracta –com diu– ni més ni
menys que de la denúncia d’una situació injusta
i la defensa dels drets democràtics més elementals. Els i les recordem.

En conveni amb

Amb el suport de

Amb la col·laboració de

Jordi Fàbregas, Esteve León,
Isidre ‘Tito’ Pelàez i Quim Soler
PD: 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.

Mitjans de comunicació oficials

Mitjans col·laboradors

Txell Bonet

LA MÚSICA QUE ENS FA VIATJAR
A L’ÀNIMA DELS POBLES
El festival Tradicionàrius forma part del meu paisatge vital. Recordo perfectament veure’l néixer
en la meva preadolescència i viure totes aquelles
músiques d’arrel com una aportació totalment
innovadora. El contacte directe amb les músiques dites grosso modo ‘tradicionals’, per a nosaltres de ben joves era subversiu. Dins un corrent
oficial imposat per l’establishment de productivitat, celeritat i deshumanització, nosaltres gaudíem descobrint una cosa tan antiga i alhora tan
estrambòtica com per exemple una viola de
roda. També els primers temps del Tradicionàrius, al voltant de l’any 1986, coincidien amb l’entrada a la Unió Europea i amb aquella promesa
encara pendent de l’Europa dels Pobles. En
paral·lel, la seva música ens feia viatjar a les ànimes d’altres pobles: bascos, irlandesos, bretons,
etc. M’encanta no poder posar paraules sinó
sons al que ens suggeria tota aquella riquesa cultural. Parlo en plural, perquè era en grup que
també gaudíem d’aquestes experiències. I és que
aquest festival ens dona sempre una oportunitat
de celebrar en col·lectivitat. És per això que

Ho organitza

Dani Codina

molts graciencs vivim com una veritable Festa
Major d’hivern els Foguerons de Sant Antoni. I
ens agrada viure-la agraint al foc primitiu que ens
agermani tots al seu voltant. I ens agrada que la
podem viure junts i al nostre carrer, amb el veritable esperit folk, on no hi ha artistes ni públic, perquè tots estem barrejats al voltant d’una
simbomba. Fa dues edicions, recordo com el
meu company Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural i a la presó des del 16 d’octubre de
2017, s’encarregava de coure el menjar a les brases, i com l’any passat ens vam fer fotografies a la
plaça i les vam enviar a Soto del Real. Són molts
dilluns també que els músics vinculats a aquest
festival toqueu per la llibertat dels presos polítics
i el retorn dels exiliats davant el nostre Ajuntament. Al marge de les opcions polítiques de cadascú, és una mostra d’unitat popular en allò
bàsic en tota societat veritablement democràtica: la lluita per la defensa dels drets fonamentals. En definitiva, quantes cançons en la història
de la música no són testimoni d’injustícies i desig
de canvi? Som-hi!

Entitats associades
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programació
2019

Ball de bot
Plaça de la Virreina | 23 h

QANARUSSA +
S’ESTOL DES GERRICÓ

amb la Federació de Foguerons
de Sa Pobla a Gràcia

GENER 2019
11 gener

Inauguració del
Festival Tradicionàrius
Seguici inaugural
de la plaça de la Vila al C.A.T.

KABUM + COL·LECTIU
GUIRIGRALL
COLLA PESSIGOLLA
35 anys
22 h

Concert inaugural

ROGER ANDORRÀ
Electrogralla

22.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

17 de gener

CAÏM RIBA
Nararai

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

18 de gener

Circuit Folc

COBLA CATALANA
DELS SONS ESSENCIALS
Si són flors, floriran

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

19 de gener

NIT DE BALL FOLK

BRUNZIT
INS

CLAU DE LLUNA
30 anys

21 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

20 de gener

MATINAL FAMILIAR
Tanaka Teatre i Fundació la Roda:

LA PETITA CAPMANY

29 de gener

exposició GRUP DE FOLK

“Si mireu el vent d’on ve”
Arts Santa Mònica I Gratuït

Del 29 de gener al 24 de març

febrer 2019
1 de febrer

LA MUSGAÑA

30 anys de folk ibèric
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

2 de febrer

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

GARROTXINÀRIUS
Sala El Torín - Olot

Castanha e Vinovel
+ Clau de Lluna 30 anys

amb OFOLK i ICCO
6 de febrer

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

7 de febrer

JOANA GOMILA
& LALI AYGUADÉ
Sa mateixa

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

8 de febrer

MENUT

Terra d’argila

CLÀUDIA CABERO

Premi Concurs Sons 2018
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

9 de febrer

FOLK ALS MERCATS

12 h | C.A.T.

ELS TRANQUILS

Foguerons de Sant Antoni
a Gràcia

12 h | Mercat de l’Estrella i l’Abaceria

24 de gener

exposició

“Un món de mil dimonis”
20 h | C.A.T. | gratuït

Del 24 de gener al 22 de febrer
TAST DE PRODUCTES
MALLORQUINS I NIT DE GLOSA
Presentat per Mateu Xurí,
i glosada a càrrec de Glosadors
de les Illes i Cor de Carxofa
25 de gener

TAller de ball de bot

S’ESTOL DES GERRICÓ
19 h | C.A.T.

CONCERT I BALL DE BOT

S’ESTOL DES GERRICÓ
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

26 de gener

Folk als Mercats

Xeremiers i Glosadors
de Mallorca
amb l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
12 h | 4 mercats de Gràcia

Cercavila amb
les Colles de Cultura

Pl. de la Vila a pl. de la Virreina
20.30 h

Encesa de Foguerons
a les places de Gràcia
21.30 h

Glosada
“Festa de sa ximbomba”
Plaça del Diamant

amb l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
8, 9 i 10 de febrer

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

LA VIOLINADA
D’ARGELAGUER
13 de febrer

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

14 de febrer

TORNAVEUS
Tornaveus

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

15 de febrer

MOUSSE DE PARRÚS
La Carmesina vol ser Miss

ERÒTIC GIUST
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

16 de febrer

NIT DE BALL FOLK

DIÀDONA

10 anys amb el Pep
21 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

20 de febrer

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

22 de febrer

QUICO EL CÉLIO, EL NOI
I EL MUT DE FERRERIES
Viatge a Buda

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

23 de febrer

MODE PLAGAL
22 h | C.A.T.

24 de febrer

TOTI SOLER
I GEMMA HUMET

Petita festa
amb el Festival BarnaSants
i L’Auditori de Barcelona
19 h | L’Auditori, sala 2 | T: 15 € / A: 12 €

27 de febrer

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

28 de febrer

exposIcIó pete seeger
El poder transformador
de la cançó
docuMental pete SEEGER
El poder de la cançó
20 h | C.A.T.

MARÇ 2019
1 de març

BALL DE CARNAVAL

FLOWK

Presenta primer disc

QUEDEM EN PAUS
+ 21 BOUTONS
Onze

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

2 de març

FOLK ALS MERCATS

FANFARRA

amb l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
11.30 h | Mercat de la Llibertat

6 de març

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

7 de març

CLÀUDIA COLOM
21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

7, 8 i 9 de març

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

RUBRIFOLKUM
El Tradicionàrius
del Baix Llobregat
8 de març

16 de març

FOLK ALS MERCATS

Taller de cançó del C.A.T.
12 H - MERCAT DE LESSEPS I LLIBRETAT

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

FOLKESTOLTES

Tallers de música i ball
Concurs Robert Pellicer

Beat Bouet Trio
+ Aires del Montseny
+ No&Mi
22 h / Centre Cultural La Mercè, Girona

L’AUDITORI DE BARCELONA

PETE SEEGER:
EL PODER DE LA CANÇÓ
Concert pel centenari

Pi de la Serra
+ Gemma Humet
+ GRUP COSES
+ TREN SEEGER
+ Pep Gimeno
‘Botifarra’
+ Joana Gomila

amb BarnaSants

21 h | Sala 2 I T:18 € / A: 15 € / AC: 12 €

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS

Si voleu ballar corrandes

21 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

13 de març

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

14 de març

PERCÚDIUM
Músiques de tabalers

Presentació del tercer volum
19 h | El Bar del C.A.T.

15 de març

PEP GIMENO ‘BOTIFARRA’
I AHMED TOUZANI
De banda a banda
del Mediterràni

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

Curs de danses gregues de Tràcia,
Macedònia i les illes gregues
30 de març: 10 - 13.30 H / 16.30 - 19.30 H
31 de març: 11 - 14 h
PREU: 50 € / PLACES LIMITADES

Festa Grega Glendi
Vanguelis Dimoudis
+ Mikhalis Kyprianou
+ Vanguelis Tsaganos
amb Agrega’t

22 h | C.A.T. | T: 10 € / A: 8 € / AC: 5 €

31 de març

MARIONA SAGARRA
amb BarnaSants

19 h | C.A.T. | T: 15 € / A: 12 €

LES VESPRES DELS DIMECRES

17 de març

DIADA DE ST PATRICI
Cercavila amb Sant Patrici i
dansa irlandesa amb alumnes
de l’Escola Mediterrània
12 h | C.A.T.

Dinar irlandès
13 h

Fi de festa amb el grup FAR
15 h | C.A.T.

19 de març

Festa final
tallers del C.A.T.
20 h | C.A.T. | gratuït

20 i 26 de març

Corrandaescola
9 H | C.A.T.

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

21 de març

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

NIT DE BALL FOLK

30 i 31 de març

Dansem Grècia a Gràcia

21 h | Preu: T: 15 € / A: 12 €

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

JOAN FRANCÈS TISNER
+ CORRANDES
SÓN CORRANDES

22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

ABRIL 2019

Atacama
amb Cose Amilcare

BANDULIMEJANT

9 de març

JAUME ARNELLA
+ PRIMERA NOTA
+ LA CARRAU + RIU
+ BALKAN PARADISE
ORCHESTRA

ALESSIO ARENA

HEURA GAYA
Gaya

29 de març

Festa 25 anys del C.A.T.

Cedeerra

22 de març

MIQUEL GIL

Geometries
amb BarnaSants
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

23 de març

CARAMELLA

20è aniversari de la revista
18 h | El Bar del C.A.T.

Documental
Cant al Ras. La nit del poble
concert i ball folk

JONATAN PENALBA
De soca-rel

RASCANYA
Auia

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

27 de març

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

28 de març

CRIATURES
Praxinoscopi

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

3 d’abril

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

4 d’abril

JORDI BATISTE
La lluna en el fang
amb BarnaSants

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

5 d’abril

COETUS

De banda a banda
amb BarnaSants
22 h | C.A.T. | T: 18 € / A: 15 € / AC: 12 €

6 d’abril

FOLK ALS MERCATS

NAMORDA
PANDERETEIRAS

amb l’Institut Municipal
de Mercats de Barcelona
12 h | Mercats de la Llibertat i l’Abaceria

CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS

GUILLERMO RIZZOTTO
+ HIKARU IWOKAWA
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

ROBERTÍADA

12 h | Ermita de Santa Caterina
Torroella de Montgrí

10 d’abril

LES VESPRES DELS DIMECRES

Marcel Casellas i convidats
21.30 h | El Bar del C.A.T. | gratuït

11 d’abril

ROSS DALY
+ ORQUESTRA
LABYRINTH CATALUNYA
amb Labytinth Catalunya

21.30 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €

12 d’abril

Cloenda del 32è Festival
Folk Internacional
Tradicionàrius
CERCAVILA
AMB LES COLLES
DE CULTURA DE GRÀCIA
20.30 h | De la plaça de la Vila al C.A.T.

LA TÍPICA,
la banda de la Festa Major
22 h | C.A.T. | T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
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concerts i NITS DE BALL FOLK

concert Inaugural

seguici Inaugural

Roger Andorrà
Electrogralla

Divendres 11 de gener
Plaça de la Vila / 22.00 H

Kabum

Caïm Riba
Dijous 17 de gener
C.A.T. / 21.30 H / 6-10-12 €

Divendres 11 de gener
C.A.T. / 22.30 H / 6-10-12 €

El graller, docent i director de jazz band Roger Andorrà presentarà
un espectacle multidisciplinari, Electrogralla, desplegat mitjançant
un format de trio atípic: gralla connectada a pedals electrònics,
teclats (a càrrec de Roger Giménez) i dansa de Núria Hontecillas.
Andorrà aborda el material tradicional sense cap mena de complexos, fusionant-lo amb efectes i ritmes sintètics, treballant timbres
atípics per produir un nou folk d’aspecte netament contemporani
i molt atent a les tendències de la música actual.

exposició 50 anys del grup de folk

mireu el vent d’on ve
Del 29 de gener al 24 de març

Arts Santa Mònica presenta una
mostra sonora per commemorar els
50 anys del Grup de Folk, a través
de 12 de les cançons emblemàtiques del col·lectiu, comissariada
per Enderrock i dissenyada pel
músic i grafista Jordi Batiste.

El seguici fins al C.A.T. anirà
a càrrec dels percussionistes
de Kabum i els grallers del
Col·lectiu Guirigrall. Al vestíbul, se celebraran 35 anys
dels grallers colla Pessigolla.

Circuit Folc

Cobla Catalana
dels Sons Essencials

El cantautor presentarà el seu
segon disc en solitari, Nararai
(DiscMedi, 2018). La introspecció amable conviu amb uns ritmes càlids i dinàmics.

Divendres 18 de gener
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

Brunzit +
Clau de Lluna

La petita
Capmany

Dissabte 19 de gener
C.A.T. / 21.00 H / 6-10-12 €

Diumenge 20 de gener
C.A.T. / 12.00 H

Nit doble de dansa popular
amb Brunzit, formació que
presenta el seu segon disc,
i la celebració del trentè
aniversari de Clau de Lluna.

Tanaka Teatre i La Roda proposen un espectacle escènic familiar. Amb material folklòric
dimensionen la figura de l’escriptora M. Aurèlia Capmany.

Folk d’instrumentacions precises i una veu dúctil al quart disc,
Si són flors, floriran (DM, 2018).

La Musgaña
Divendres 1 de febrer
C.A.T. / 22.00 H / 6-10-12 €

Els històrics del folk castellà celebren 30 anys de dedicació al folk
ibèric. Interpretaran una selecció
de temes de la seva discografia i
peces inèdites.
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concerts i NITS DE BALL FOLK

veus de Dones

Clàudia Cabero
Tornaveus
Clàudia Colom
Heura Gaya
Joana Gomila
& Lali Ayguadé
Diàdona

clàudia cabero

Diversos espais / Diversos horaris

La guanyadora del concurs Sons de la Mediterrània,
Clàudia Cabero (8 de febrer), el grup de polifonies
Tornaveus (14 de febrer), l’artista Clàudia Colom
(7 de març) i la cantant Heura Gaya (8 de març)
presentaran els seus nous projectes. La formació
liderada per Joana Gomila tornarà a dialogar amb
la dansa de Lali Ayguadé a l’espectacle Sa mateixa
(7 de febrer). I l’associació de dones acordionistes
i percusionistes del Pirineu Diàdona celebrarà els
10 anys amb un ball folk (16 de febrer).

heura gaya

Any Seeger
dijous 28 de febrer / c.a.t.
dissabte 16 de març / l’auditori

Una exposició i la projecció del
documental The Power of Song
commemoraran l’Any Seeger amb
motiu del centenari del seu naixement. En coproducció amb el
BarnaSants, L’Auditori acollirà un
concert amb Tren Seeger i convidats com Pi de la Serra, Pep Gimeno ‘Botifarra’ i Joana Gomila.

Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries
Divendres 22 de febrer / C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

Els Quicos presentaran Viatge a Buda, nou disc amb l’Illa de Buda
com a destí lúdic. Cançons de festa i treball amb titelles, ombres
xineses i vídeos originals que repliquen l’estètica del cinema mut.

Menut

Mousse de Parrús
+ Eròtic Giust

Divendres 8 de febrer
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

El cantautor folk ebrenc Carles
Blanch, guanyador del Premi Joventut del Sona9 2018, presenta
el seu primer EP amb un duet de
veu, guitarra elèctrica, guitarró
i bases electròniques.

Divendres 15 de febrer
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

eròtic giust

Mousse de Parrús recupera
el cuplet català. Eròtic Giust
combina els sons folk amb
textos sobre l’amor i el sexe.

Mode Plagal
Dissabte 23 de febrer
C.A.T. / 22 H

El quintet grec, nascut a la dècada
dels noranta, amalgama creativament els sons tradicionals hel·
lenis i bizantins amb vents evocatius del jazz i cadències contagioses del funk.
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concerts i NITS DE BALL FOLK

Toti Soler i
Gemma Humet

País Valencià

Pep Gimeno
‘Botifarra’ i
Ahmed Touzani
Miquel Gil
Jonatan Penalba
Rascanya

Diumenge 24 de febrer
L’Auditori / 19 H / 12-15 €

Petita festa (Satélite K, 2018) és
el resultat de vuit anys de feina
plegats. Sensibilitat, exquisidesa
instrumental i bellesa vocal que
es capbussa en poesia musicada,
programat amb BarnaSants.

pep gimeno ‘botifarra’
i ahmed touzani

Diversos espais / Diversos horaris

corrandes són corrandes

21 boutons

Ball de Carnaval

Flowk
+ Quedem
en Paus
+ 21 Boutons
Divendres 1 de març
C.A.T. / 22 H /6-10-12 €

Flowk debutarà en viu, el duet
catalanobelga 21 Boutons estrenarà àlbum i Quedem en Paus
completarà una nit esbojarrada
amb l’acordió de protagonista.

Alessio Arena
dissabte 16 de març
C.A.T. / 21 H / 12-15 €

Al nou disc Atacama (autoeditat, 2019) el cantautor napolità
creua l’empremta d’una llarga
estada a Xile amb les tradicions
musicals de Catalunya i Itàlia.

Joan Francés
Tisnèr
+ Corrandes
Són Corrandes
Dissabte 9 de març
C.A.T. / 21 H / 6-10-12 €

El polifacètic músic i escriptor
occità Joan Francés Tisnèr
presentarà un espectacle
d’electrònica i dansa tradicional. Corrandes Són Corrandes estrenarà amb convidats
nou disc de ball i veu.

Irlanda

Sant Patrici
al C.A.T.
+ Trio Far

Al Tradicionàrius 2019 es presentaran cinc treballs signats per noms
consagrats i joves promeses valencianes. Pep Gimeno ‘Botifarra’ i
Ahmed Touzani (15 de març) posaran en comú repertoris i tradicions
a De banda a banda del Mediterrani. Miquel Gil (22 de març, amb el
festival BarnaSants) trencarà el silenci discogràfic amb un àlbum de
folklore musical i patrimoni poètic. El jove Jonatan Penalba i Rascanya (23 de març) presentaran els seus treballs respectius en un doble
concert de música tradicional i ball folk. Igualment se celebraran els
20 anys de la revista de cultura popular Caramella amb una taula rodona titulada “Neofolklore, cultura de masses i consum”.

Festa final dels
Tallers del C.A.T.

Bandulimejant

Dimarts 19 de març
C.A.T. / 20 H / Gratuït

C.A.T. / 21.30 H / 6-10-12 €

Concert, ball folk i escenari obert
per demostrar la feina ben feta de
l’alumnat dels tallers del C.A.T.

Criatures
Dijous 28 de març
C.A.T. / 21.30 H / 6-10-12 €

Estrena del segon disc del duet
de gralla i acordió diàtonic
Criatures, Praxinoscopi.

Diumenge 17 de març / 12 h

Celebració de la tradicional
diada de Sant Patrici amb una
cercavila, una exhibició dels
alumnes de l’escola de dansa
irlandesa Mediterrània,
un dinar i un concert del trio
català de folk acústic Far.

Mariona Sagarra
Diumenge 31 de març
C.A.T. / 19 H / 12-15 €

Amb la complicitat del BarnaSants, Sagarra presenta musicacions de Montserrat Abelló.

Dijous 21 de març

Joan Boada presenta amb Bandulimejant el seu segon disc en
format de cantautor folk. Titulat Cedeerra, mostra el vessant
més compromès i combatiu.

Dansem Grècia
a Gràcia
Dissabte 30 de març
i diumenge 31 de març
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

L’Associació Agrega’t proposa
un cap de setmana de tallers i
balls de les regions de Tràcia,
Macedònia i les illes gregues
amb les actuacions de Vanguelis Dimoudis, Mikhalis Kyprianou i Vanguelis Tsaganos.
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concerts i NITS DE BALL FOLK

Ross Daily
+ Orquestra
Labyrinth
Catalunya

Festa dels 25 anys del C.A.T.

Jaume Arnella + Primera
Nota + La Carrau + Riu
+ Balkan Paradise Orchestra

Dijous 11 d’abril
C.A.T. / 21.30 H / 6-10-12 €

Coetus
Divendres 5 d’abril
C.A.T. / 22 H / 12-15-18 €

Divendres 29 de març
C.A.T. / 22.00 H / 6-10-12 €

L’orquesta de percussió ibèrica celebra 10 anys amb un
nou disc, De banda a banda
(Satélite K, 2018), en una coproducció amb BarnaSants.

Tres generacions del folk català
celebraran l’aniversari del C.A.T.:
Jaume Arnella i Primera Nota
representen l’esclat dels vuitanta;
La Carrau, renovació als noranta,
mentre que Riu i Balkan Paradise
Orchestra són noves fornades.

Jordi Batiste

Guillermo
Rizzotto +
Hikaru Iwokawa

Dijous 4 d’abril
C.A.T. / 21.30 H / 6-10-12 €

Dissabte 6 d’abril
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

En coproducció amb BarnaSants,
Jordi Batiste estrena nou disc de
cantautoria madura i ressons polítics: La lluna en el fang.

Des del 2017 aquest duet argentinojaponès agermana tradicions musicals i junts a l’escenari
combinen repertoris.

exposició i tast

Cloenda

Cercavila amb les Colles
de Cultura de Gràcia

La Típica

Divendres 12 d’abril
Diversos espais / 20.30 H

Després del seguici de cloenda, La Típica durà les danses i melodies tradicionals de
la Festa Major de Vilafranca
cap a terrenys contemporanis.

foguerons de sant antoni a gràcia

Un món de
mil dimonis
Dijous 24 de gener
C.A.T. / 20 h

Els foguerons engegaran amb un tast
de productes mallorquins presentat
per Mateu Xurí i una glosada amb
Glosadors de les Illes i Cor de Carxofa. Abans del tast, s’inaugurarà l’exposició produïda per la Fundació Pare
Ginard, Un món de mil dimonis, que la
Federació de Foguerons de Sant Antoni a Gràcia acull en tres seus diferents: el C.A.T., La Violeta de Gràcia i
l’Orfeó Gracienc.

Des del 1982 el músic Ross
Daily forma nous artistes folk.
L’Orquestra Labyrinth Catalunya, que l’acompanyarà al
C.A.T., emana del seu centre
d’aprenentatge a Cardedeu.

S’Estol des Gerricó
Divendres 25 de gener
C.A.T. / 22 H / 6-10-12 €

La històrica formació balear S’Estol des Gerricó, en actiu des del 1964, oferirà concert i
ball de bot que inclourà cançons populars
amb boleros, fandangos i altres estils.

Festa de
la cultura
popular
a l’aire
lliure
Dissabte 26 de gener / Diversos espais

Després de la tradicional cercavila fins a la
plaça de la Virreina i l’encesa de foguerons,
la festa seguirà amb una glosada a la plaça
del Diamant i un ball de bot –a càrrec de
Qanarusa i S’Estol des Gerricó– a la plaça
de la Virreina.

XXX I I tradicionàrius

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI

Olot

Celrà

torroella de montgrí

Garrotxinàrius

Folkestoltes

Robertíada

Dissabte 2 de febrer
Sala El Torín (Olot) / 22 H / 10-12€

Divendres 15 de març - Diumenge 17 de març
Centre Cultural La Mercè (Girona) / 22 h

Després d’una tarda amb tallers de dansa,
aquesta trobada popular oferirà ball folk.
El grup occità Castanha é Vinovèl, amb
més de deu anys de trajectòria i quatre discos publicats, i la formació catalana Clau
de Lluna, que celebra el trentè aniversari,
seran els encarregats de cloure la jornada.

El Festival Folk de Carnaval creix amb tres
dies de concerts i un concurs de grups
emergents. Després dels tallers i la presentacíó dels aspirants, sonaran balls nocturns
amb l’orquestra Aires del Montseny, la
fusió agosarada del Beat Bouet Trio i l’acordió exquisit de No&Mi.

divendres 6 d’abril
ermita de santa caterina
(torroella de montgrí) / 12 H

Argelaguer

Sant Boi del Llobregat

Violinada

Rubrifolkum

Divendres 8 de febrer - Diumenge 10 de febrer
Diversos espais i horaris

Del 7 al 9 de març
Cal Ninyo (Sant Boi de Llobregat)

La Violinada d’Argelaguer es consolida com
a espai de trobada, convivència i aprenentatge de músics professionals i amants del
violí i d’instruments afins. De nou tindran
lloc tallers, col·loquis, àpats... i les corrandes, concerts, balls i sessions d’improvisació
amb què gaudir i fer gaudir els assistents.

El Tradicionàrius s’estén pel territori i amb
el cicle Rubrifolkum aposta per apropar la
música d’arrel del Baix Llobregat amb un
seguit de tallers i concerts. Entre el 7 i el 9
de març , tres nits i una matinal ompliran de
folk el Teatre de Cal Ninyo i diferents bars i
tavernes del nucli antic de la vila.

Des de l’any 2014, l’Ermita de Santa Caterina acull una jornada plena de cants, amistat i alegria recordant el mestre, músic i
cantador Robert Pellicer i Viader. És una
jornada de cantadors, com les que Pellicer
organitzava, per posar en comú i compartir
les seves cançons. La festa consta d’un concert en què diferents grups de cantadors
mostren els seus repertoris, i un dinar en
què, de manera espontània, se succeeixen
les cançons que els participants procedents de diversos indrets de Catalunya
volen proposar, ja sigui de manera individual o col·lectiva.

Les vespres dels dimecres

Folk als mercats

La música d’arrel
s’apodera dels
mercats graciencs

marcel casellas

Del 26 de gener al 6 d’abril
Diversos espais i horaris / Accés lliure

Amb la col·laboració de l’Institut dels Mercats
de Barcelona, el Tradicionàrius oferirà sessions
matinals de música folk a punts de pas i trobada:
els Mercats de Gràcia. El 26 de gener obriran
el foc els Xeremeiers i glosadors de Mallorca.
El 9 de febrer serà el torn d’Els Tranquils. El 2 de
març, en plena celebració del Carnaval, Fanfarra
incitarà al ball amb el seu repertori de versions.
El 16 de març prendran la responsabilitat els participants dels Tallers de Cançó del C.A.T. i el 6
d’abril el grup Namorala Pandereteiras demostrarà com sona la música tradicional gallega.

Dimecres de febrer, març i abril
bar del c.a.t. / 21.30 h / gratuït

fanfarra

Un any més, el contrabaixista Marcel Casellas (Cobla Catalana dels Sons Essencials)
coordinarà un cicle de sessions gratuïtes
que aplegarà al Bar del C.A.T. els dimecres
i en sessions d’entrada lliure parelles de
músics que mai no s’havien ajuntat en directe. Enguany hi compareixeran artistes
com Sònia Àrias (gralla), Aurore Bizantini
(tenora), Carol Duran (violí i veu) i Francesc
Marimon (acordió diatònic).

