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C orria l’any 1988. L’Ateneu Artesà de Gràcia organitzava el Pri-
mer Cicle de Música Tradicional i Popular Tradicionàrius, on 
havien estat cridats a participar “32 músics joves que viuen 

la música tradicional des del present”, segons s’explicava al programa 
de mà. Allí mateix, Jordi Fàbregas exposava els propòsits d’aquesta 
nova iniciativa: “Si s’aconsegueix fer un pas endavant en la nostra 
música popular, ja haurem aconseguit una part dels nostres objectius. 
L’altra seria assolir una periodicitat en aquests cicles…”

Avui, tres dècades després, Fàbregas segueix al capdavant d’un cicle 
convertit en referència cultural ineludible i amb aquells objectius 
fundacionals plenament acomplerts. Esborrona pensar l’abundor de 
fruits que han arribat a donar les llavors primigènies: les músiques 
procedents o inspirades en la tradició oral acaparen ara un espai sig-
nificatiu de l’escena musical contemporània i han permeabilitzat molts 
dels altres estils fins a esdevenir una important eina de creativitat. 

I si ens atenim a les xifres, el diagnòstic resulta també bastant palmari. 
El nombre de músics convocats per la 30a edició del Tradicionàrius 
vorejarà fàcilment els cinc-cents, amb més d’un centenar de propos-
tes que, excepcionalment, es programaran distribuïdes al llarg dels 
primers sis mesos de l’any tot desbordant l’habitual duració trimestral 
del festival per allargar-lo fins a la nit de Sant Joan. 

Amb la meritòria efemèride com a esperó, el Tradicionàrius presenta 
el seu cartell més ambiciós, divers i complet dels darrers temps. 
Un cartell que sembla confegit amb la voluntat de mirar endarrere 
i endavant amb idèntica manca de complexos: de fer-ne balanç i 
perspectiva de futur.

Així, per a la inauguració del dia 13 de gener, el festival reunirà tots els 
músics que van participar en la primera edició i l’incombustible Jaume 
Arnella estrenarà un romanço per commemorar l’aniversari. Fet i fet, 
no serà aquesta l’única fita recordada durant el cicle: Maria del Mar 
Bonet celebrarà els cinquanta anys de trajectòria amb un concert 
dedicat al disc Cavall de Foc; cinquanta en compleix també el Grup de 
Folk, que ho celebrarà amb l’edició d’un llibre signat per Ferran Riera; 
Rosa Zaragoza en farà trenta amb un concert antològic, i la Festa dels 
Foguerons -un trasplantament de la festa de Sant Antoni des de Sa 
Pobla fins al barri de Gràcia de Barcelona- complirà 25 anys amb una 
festassa on hi haurà representació mallorquina (Al Mayurqa, Marjal 
en Festa) i menorquina (Maria Jesús Martí i Es Bastió de s’Illa). 
Altres històrics que deixaran la seua petja al cicle seran els aragonesos 
La Ronda de Boltaña; la carismàtica banda castellana Nuevo Mester 
de Juglaría; el mestre de la tenora Jordi Molina, que estrenarà un 
nou treball; el sempre inquiet Eliseo Parra; els incansables capitosts 
del folk pirinenc El Pont d’Arcalís juntament amb la jove fornada de 
l’Orquestrina Trama; l’eivissenc antic membre d’Uc Isidor Marí, que 
actuarà amb els Projecte Mut; o Els Solistes de la Costa, que retor-
nen als escenaris per protagonitzar una de les sis nits de ball folk que 
proposa el cicle juntament amb formacions com els sempre inspirats 
Fetén Fetén, el duet d’acordions 21 BOuTONS, que enregistrarà un 
nou CD en directe, els occitans Coriandre o els bretons Spontus amb 
Manu Sabaté. La música valenciana també tindrà la seua represen-
tació amb els Urbàlia Rurana presentant el seu llargament esperat 
nou disc, Josep Aparicio, Apa, i la presentació del seu nou treball 
Flamencianes i el grup integrat per dones Sis Veus per al Poeta amb 
l’espectacle Homenatge musical a Vicent Andrés Estellés. 

Entre els noms emergents que aprofitaran l’altaveu del cicle per donar 
a conèixer les seues propostes, destaquen l’ambiciós espectacle 
sonor 360º, que arriba de la mà del grup Riu; l’agosarada reformulació 
del cançoner popular mallorquí des de paràmetres pròxims al free 
jazz que fa Joana Gomila; la nova veu de la cançó aranesa Alidé 
Sans; la Rufaca Folk Jazz Orquestra, darrer projecte de Sergi 
Vergés; o el combo gralla-acordió de Criatures, guanyadors de la 
darrera edició del concurs Sons.

Un dels principals atractius del Tradicionàrius és la seua capacitat 
dinamitzadora de noves propostes, com les que poden sorgir del punt 
de trobada Les Vespres del Dimecres que coordina Marcel Casellas, o 
dels duets de La Taverna del C.A.T.; les nits de “carta blanca” atorgades a 
Aleix Tobias i Xavier Batllés amb Morena; el “ball minifolk”, on un músic 
actual interpreta el repertori d’un músic tradicional escollit ad hoc o les 
passejades de músics pels mercats de la Vila del cicle Folk als Mercats.
 

Finalment, un altre dels plats forts que trobarem és el de les col·la-
boracions especials: per exemple, la d’Els Francolins amb la Cobla 
Sant Jordi materialitzada en un nou CD; l’aliança de Coetus i Carles 
Dénia; la de Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries amb la 
banda La Lira Ampostina; la de Mesclat i la Cobla Catalana dels 
Sons Essencials, que s’encarregaran de l’espectacle de cloenda; o 
la de dos noms de la cançó europea que sempre cal escriure amb 
majúscules: Martin Carthy i Ruper Ordorika.

A més de tot això, el Tradicionàrius estendrà també els seus tentacles 
per tot el territori amb les cites aliades del Garrotxinàrius d’Olot, la 
Violinada d’Argelaguer, el Rubrifolkum de Sant Boi de Llobregat, el 
Folkestoltes de Celrà, el DesFOLCa’t, el Xàbia Folk i el Cant al Ras de 
Massalfassar: un magnífic exemple del model de taca d’oli que, des de 
la seua creació ara fa trenta anys, aquest indispensable festival va asso-
lint, ben bé silenciosament, fita rere fita. Que siga per molts anys més.
    

     Josep Vicent Frechina  

AGRAÏMENTS

Hem arribat a la trentena edició del Tradicionàrius (1988-2017) i això 
vol dir molta feina feta, molt recorregut i molts i molts col·laboradors 
que han ajudat i aportat el seu treball i esforç per dur-ho a terme. Des 
de l’Equip de Direcció volem transmetre el nostre profund agraïment 
a tots els músics, creadors i grups participants, així com a tots els que 
han intervingut en la ingent feina entre bastidors que normalment no 
té visibilitat però que la seva activitat i dedicació ha estat totalment 
essencial per el seu bon desenvolupament. Moltes gràcies.

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

Tomàs Abella; Ernest Agramunt; Julià Altamira; Josep Andreu, Pitu; 
Jaume Arnella; Robert Ballester; Jordi Barbet, Kami; Elisabeth Barceló; 
Pau Benítez; Artur Blasco; Pep Brosa; Josep Camprubí; Jordi Cam-
puzano; Xavier Canela; Pedro Cano; Lola Capdevila; Ramon Cardona; 
Eduard Casals; Marcel Casellas; Maria Castellet; Montserrat Codines, 
Rat; Núria Corcelles; Carles Costa; Oriol Creixells; Lau Delgado; Pol 
Ducable; Rosa de Diego; Jesús Escardó; Jordi Fàbregas; Pol Fàbregas; 
Anaís Falcó; Lucía Flores; Pep Fornés; Salvador Fornés, Vadó; Albert 
Freixes, Iaio; Lara Garroum; Artur Gaya; Lluís Gelis; Miquel Gómez; 
Gaël Guérin; Benet Iñigo; Esteve León; Lina López; Ramon Manén; 
Francesc Marimon; Oriol Marimon; Guillem Martín; Ferran Martínez; 
Mateu Martínez; Carles Mas; Núria Miró; Narcís Mitjanas; Andrea 
Moliner; Blanca Mostaza; Oriol Muntanya; Miquel Oller; Toni Oró; 
Xavier Orriols; Isidre Pelàez, Tito; Sara Peralta; Cristina Piñol; Esther 
Plana; Vicenç Polo; Alfred Puig; Núria Quadrada; Ferran Riera; Alfons 
Rius, Sito; Ivan Roca; Rafel Roca; Guillem Rodríguez; Xavi Rota; Jordi 
Rotés; Jordi Roura; Marco Rubio; Romà Salvador; Oriol Segura; Joan 
Serra; Raquel Serrat; Eulàlia Silvestre; Quim Soler; Ula Solsona; Roger 
Tarragó; Francesc Tomàs, Panxito; Norbert Tomàs; Toni Torregrossa; 
Toni Torrens; Adrià Torres; Ariadna Tort; Francina Turon; Imma Udina; 
Jaume Vendrell; Marc Ventura; Josep Vinyoles; Noelia Zabaleta; Thais 
Zaragoza; Amics del C.A.T.; El Bar del C.A.T.; professors dels Tallers de 
Música i Dansa del C.A.T.; professors i monitors de l’Escola Folk del 
Pirineu - Tallers d’Arsèguel.

Tots aquests noms són els que consten en la nostra memòria i en els 
nostres arxius, disculpeu-nos si hi ha alguna omissió.

TRADICIONÀRIUS 2017
30 EDICIONS FITA RERE FITA

El Tradicionàrius presenta 
el seu cartell més ambiciós, 
divers i complet 
dels darrers temps

El festival reunirà tots 
els músics que van 
participar en la primera
edició 



L es llengües germàniques diuen poble amb les paraules “volk” 
(alemany) i “folk” (anglès), que es pronuncien igual, amb la ve 
baixa que és fonèticament efa en català, però encara més en 

el registre valencià. Aquesta arrel etimològica, en harmonia amb la 
música d’arrel que ens ocupa, ha batejat una part de la música popular 
arreu del món, mentre que l’altra part ha pres el nom de la procedèn-
cia llatina i romànica; de “populus”, “pop”. Entre l’una i l’altra, hi ha la 
fórmula americana “rock and roll”, expressió argòtica per designar una 
barreja de moviments amb una càrrega eròtica: la dansa va precedir la 
solfa perquè el ritme el portem al bell mig del compàs del cor.

 
Al fons de totes les denominacions d’origen, hi ha el sòlid substrat 
de les músiques tradicionals, que s’han conservat en permanent 
evolució des de la transmissió oral fins a internet, passant per 
l’impagable llenguatge iniciàtic de la partitura. És gràcies al Centre 
Artesà Tradicionàrius (intencionadament C.A.T.), d’una manera molt 
especial, que podem parlar ara i aquí en aquests termes. El Festival 
Folk Internacional Tradicionàrius commemora el seu trentè aniversari 
en aquesta dimensió doblement binària de passat llegit en present i 
d’espai físic que aixopluga la matèria primera que s’hi fa: la música! “La 
música és mentre es fa”. Aquesta frase només aparentment simple 
que situa la música en proporció directa a la dinàmica, m’ha acom-
panyat des que me la va dir Sergiu Celibidache, considerat un dels 
millors directors d’orquestra de la història. Li vaig demanar que em 
definís la música i em va fer callar perquè pogués escoltar una dona 
de fer feines que netejava els vidres de casa seva mentre cantava un 
bolero. La senyora es deia Maria, i Celibidache va exclamar, amb la 
vehemència que el caracteritzava: “Maria és la música!” En acabat, va 
deixar anar la sentència: “La música és mentre es fa”. 

Era un artista de cap a peus, un músic integral que donava valor 
a la cançó popular. Sense la cançó popular, la música dita clàssica 

hauria perdut una part important del seu patrimoni compositiu. 
Chopin no hauria cantat Polònia ni Brahms Hongria només amb les 
cordes del piano, ni Dvorak el Nou Món ni Sibelius Finlàndia amb les 
cordes simfòniques, si abans no haguessin escoltat qui les cantava 
amb les cordes vocals i en el seu idioma. Més a prop, Manuel de 
Falla i Federico García Lorca van recórrer Andalusia a la recerca del 
flamenc i la tonadilla, i Frederic Mompou va recrear les Cançons i 
danses del nostre país. D’aquesta sinergia n’han sorgit obres mes-
tres. L’Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep 
Pons, avui titular de l’Orquestra Simfònica del Liceu, va enregistrar 
algunes de les peces recollides per Falla i Lorca, en la veu de la 
cantaora Ginesa Ortega. I cap soprano lírica ha entès i cantat millor 
El amor brujo que Rocío Jurado. En un altre ordre, però en idèntica 
línia argumental, la versió d’El cant de la Sibil·la de Maria del Mar 
Bonet aporta una articulació molt més profunda i sentida que la del 
gregorià acadèmic. 

La Biblioteca Popular de l’Avenç va publicar l’any 1909 un bon recull 
amb el títol Cançons populars catalanes. En van fer diversos volums 
i edicions, amb les quals el pare m’ensenyava a familiaritzar-me amb 
una música que era com de la família. En la seva biblioteca de caoba 

envellida, hi conservo aquells llibres que valien cinquanta cèntims de 
pesseta, és a dir, 0,00 euros... És a dir: no tenen preu. En el pròleg s’hi 
llegeix (mantinc el català prenormatiu, tan actual per cert): “Donem 
no només la melodia sola, pura com els llavis de les noies que la 
canten, ajudant a la seva senzillesa pagesívola l’inspirada poesia 
que li fa companya, per a que tots els que ja’n canten alguna puguin 
apendre’n de noves per bressolar els nens, per distreure la pensa 
emboirada o per taral·lejar-les durant el treball per fer més entretin-
guda la feina”. Després de la cerca i afany divulgatiu de L’Avenç, Joan 
Amades va fer un cànon de les cançons tradicionals. Per fortuna, ni 
aquelles cançons s’han deixat de cantar ni ha cessat la seva evolució 
i divulgació, amb l’aportació essencial dels discos, els CD i els nous 
suports virtuals. La contribució del moviment de la Nova Cançó i el 
Grup de Folk van suposar una nova empenta, quan el franquisme 
va convertir el “fum, fum, fum” en “fun, fun, fun”. Diversos cantau-
tors i grups han anat donant vides noves a cançons que, gràcies a 
aquesta permanent regeneració, mai no han estat mortes. Vull retre 
homenatge fins a la consumació dels segles al cicle Bac de Roda, de 
Rafael Subirachs, enregistrat el 1977, amb l’exhumació del Catalunya, 
Comtat Gran, precedent filogenètic d’Els segadors. 

Els pioners del primer festival del 1988, sensibles a la nostra música 
d’avui i de sempre, “forever and ever” –citarem l’evangelista místic 
Joan, via Haendel– van engegar fa trenta anys el Tradicionàrius, 
que avui, amb la distància crítica convenient i el llegat d’una obra 
feta, podem considerar de l’altura de les dues obres esmentades: la 
Biblioteca Popular de l’Avenç i la recerca de Joan Amades. 

Els referents dels inicis, que encapçalen el programa de l’edició com-
memorativa, donen la mesura de l’abast d’aquesta recerca creativa i 
interactiva de la nostra cançó folk-pop-rock. Jaume Arnella i tota la 
llista d’actuants són exemplars, en el nostre àmbit cultural, d’aquesta 
música que té tanta feina d’investigació oculta als focus mediàtics 
però sempre viva i oberta, perquè “la música és mentre es fa”.

Antoni Batista                                                                         

La música! 
“La música és mentre es fa”



 Divendres 13
INAUGURACIÓ
22.00 h Seguici inaugural de la plaça de la Vila al C.A.T.

KABUM i COL·LECTIU GUIRIGRALL
El tret de sortida al Festival Tradicionàrius el donaran el conjunt de percussió resident al 
C.A.T., Kabum, i la formació grallera formada exclusivament per a aquest esdeveniment, 
el Col·lectiu Guirigrall. Iniciaran a la plaça de la Vila una cercavila que acabarà a les portes 
del C.A.T.

22.30 h  Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT INAUGURAL

1988 - 2017 Trenta Tradicionàrius Traçats

Amb la participació de tots el grups que van intervenir l’hivern del 1988 en la primera 
edició del festival i amb la rigorosa estrena del Romanço Tradifolk a càrrec de Jaume 
Arnella, que conduirà la nit i farà de mestre de cerimònies. Tots els músics que van 
llançar-se a aquella iniciativa col·lectiva estan en ple funcionament en l’actualitat i el 
festival Tradicionàrius ho ha volgut reconèixer i ha cregut convenient tornar-los a reunir 
en una sessió única i irrepetible.

Els grups i artistes participants: Jaume Arnella // Els Ministrers de la Vila Nova: Oriol 
Guevara, Francesca Roig, Isabel Pla, Lluís M. Rodríguez, Pau Orriols, Núria Martí, Salvador 
Aregall, Xavier Orriols // Rosa Zaragoza: Rosa Zaragoza i Francesc Tomàs, Panchito // 
Cobla Manxaire: Joan Moliné, Martí Romero, Simó Busquets // Primera Nota: Eduard 
Casals, Tito Pelàez, Sedo Garcia, Jordi Fàbregas // Ludicfolk: Jordi Roura i Josep M. Rius // 
La Cobla Mínima: Francesc Tomàs, Enric Badal, Francesc Marimon // Alfons Encinas i Els 
Trobadors: Míriam Encinas, Alfons Encinas // Solistes de la Costa: Ferran Martínez, Rafel 
Sala, Toni Oró // Retaule: M. Dolors Masferrer, Ramon Manent, Xavier Ballesteros.

I un record especial per als que hi van ser i ens han deixat: Maria Laffitte i Josep Verda-
guer, Roviretes.

25è ANIVERSARI DELS FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA
Dijous 26 Al C.A.T. Gratuït

20.00 h Inauguració de l’exposició Sant Antoni, la festa major de l’hivern a càrrec de Toni Torrens, Francesc Fabregat  
i Josep Fornés.

Tast de productes mallorquins presentat per Pere Tàpias. Glosada a càrrec de Glosadors de les Illes i Cor de Carxofa.

Divendres 27
19.00 h Taller de ball de bot amb MARIA DOLORS RODRÍGUEZ i AL MAYURQA.

22.00 h Al C.A.T.  Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

Grup de música tradicional Es Bastió de S’Illa presenta el disc Serenades. Amb la col·laboració especial de Maria Jesús Martí
Es Bastió de S’Illa són una associació cultural creada el 2008 per un grup de persones relacionades amb el món de la música 
tradicional de Menorca. Ara presenten el seu segon disc amb un recull de gloses antigues i lletres tradicionals musicades 
amb un estil tradicional però propi.

BALL DE BOT

AL MAYURQA presenten Al Mayurqa creix

L’històric grup mallorquí Al Mayurqa neix amb la intenció de dignificar la música tradicional de l’illa fent una lectura actual 
dels temes que els defineixen com a poble. A mig camí  entre tradició i cançó d’autor, després de la pèrdua de Toni Roig, 
reprenen l’activitat amb noves fites, el retorn a les places i seguir creixent i compartint música per tot el territori.

Dissabte 28 
Mercats de l’Abaceria i la Llibertat

12.00 h Folk als Mercats amb Es Bastió de S’Illa (Menorca) i Xeremiers de Mallorca. 

Mercats de l’Estrella i Lesseps.

12.00 h Folk als Mercats amb Xeremiers i Glosadors de Mallorca.

20.30 h Cercavila de la plaça de la Vila a la plaça de la Virreina.

21.30 h Encesa de Foguerons a les places de Gràcia. Plaça del Diamant - Glosada “Festa de sa ximbomba”.

23.00 h Ball de bot a la plaça de la Virreina amb Marjal en Festa i Al Mayurqa. Foguerons a  les places de Gràcia.

  Gener  

  Gener  

Carlos Benito

  Pere Tàpias  

  Al Mayurqa  

  Es Bastió de S’Illa  

  Kabum  



 Dimarts 17 
de gener i 7 de març 
9.30 h  Al C.A.T. 

CORRANDAESCOLA
Mostra de treball sobre la llengua oral, el cant com a solista i 
la posada en escena a través del glosar dels alumnes de cicle 
superior d’onze escoles de Barcelona. Una col·laboració entre 
l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci d’Educació de 
Barcelona i Cor de Carxofa.

  Gener  

 Dissabte 21
NIT DE BALL FOLK
21.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

ORQUESTRA DE MINISTRILS DE L’EMMCA 
L’Orquestra de Ministrils de l’Escola Municipal de Música Centre 
de les Arts de l’Hospitalet, formada per alumnes de diversos 
orígens culturals i generacions, ens oferirà un repertori de balls 
folk col·lectius i en parella. 

L’EFFET DULOGIS (Duo Guerbigny-Breugnot)

El segon grup serà L’Effet Dulogis, format per Benoit Guerbigny i 
François Breugnot, músics professionals de l’acordió diatònic i el 
violí, que us proposen un ball en què les músiques de l’Auvèrnia i 
el Poitou es retroben. Una nit de ball folk amb músiques compos-
tes per ells o apreses dels avis, generació rere generació.

  Gener  

 Divendres 20
22.00 h Al C.A.T.  Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

RIU presenta l’espectacle RIU 360 º

Una experiència innovadora i espectacular on la música 
surt pels altaveus que envolten el públic; violins, acordions 
i flautes donen voltes, l’orquestra A4 Cordes, projeccions i 
mapping. Una experiència visual i sonora inoblidable.  

  Gener  

 Diumenge 29
19.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT 

BRIGADA BRAVO&DÍAZ (Galícia i Valladolid)

presenten Músiques populars de la Gran Guerra

Un projecte basat en músiques i lletres de la Primera Guerra 
Mundial. Cançons d’amor, de superació i per perdre la por 
arranjades sense perdre l’essència.

  Gener  

 Dijous 2
21.30 h Al C.A.T.  Preu: 10 € / 5 €

CONCERT

JAUME ARNELLA I FERRAN MARTÍNEZ 

Presenten el disc Cançons aspres i de mala petja

El nou projecte de Jaume Arnella i Ferran Martínez, que fa 
més de 35 anys que comparteixen escenaris, és un recull 
de cançons d’amor extraordinàries, de gresca o de fotetes i 
algunes d’esfereïdores. 

  Febrer  

 Divendres 3
20.00 h  Al Bar del C.A.T.

Presentació del llibre de Ferran Riera  
Crònica d’un esclat. Història del Grup de Folk 
Ferran Riera presentarà el llibre sobre la commemoració en 
el 2017 del cinquantè aniversari de la fundació del Grup de 
Folk, que va establir les bases d’un cançoner popular que s’ha 
mantingut vigent fins a l’actualitat. 

  Febrer  

 Divendres 3
22.00 h Al C.A.T.  Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

SIS VEUS PER AL POETA
Homenatge musical a Vicent Andrés Estellés 

Sis dones dissenyen un espectacle on els versos del poeta 
omplen el cant, el ball i el recitat des del fandango, la 
malaguenya, el batre, el bressol, el bolero, el romanç, la jota, 
l’havanera i el cant d’estil. 

  Febrer  

 Divendres 4
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
GARROTXINÀRIUS, Sala El Torín - Olot

El Garrotxinàrius ens apropa a la dansa i la veu amb els cata-
lans Ballaveu i els francesos Ormuz, tallers de danses del 
Quebec i catalanes, sopar de germanor i una nit de ball folk.

16.00 h Tallers

22.00 h Ball Folk amb ORMUZ i BALLAVEU

  Febrer  

LES VESPRES DELS DIMECRES 
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Sessions dirigides per Marcel Casellas, contrabaixista, compo-
sitor i pedagog de la música tradicional i d’arrel-fusió, en què es 
conviden dos músics i se’ls proposa fusionar la música moderna 
amb la música d’arrel, rememorar el romanç i la glosa; promoure 
la improvisació i incidir en l’harmonia social i musical.

Dimecres 1
amb Marcel Casellas, Santi Méndez i Ivó Jordà

Dimecres 8
amb Marcel Casellas, Joan Sanmartí i Manu Sabaté

Dimecres 15
amb Marcel Casellas, Francesc Marimon i Ivó Jordà

Dimecres 22
amb Marcel Casellas, Pau Duran i Magí Canyelles

  Febrer  

 Dijous 9
20.00 h Al Bar del C.A.T. 

Presentació del segon volum de la col·lecció Músiques 
de Tabalers: Kabum
Un llibre amb el repertori original i característic del grup, amb 
estructures complexes, contundència interpretativa i fusió 
d’estils de diferents procedències. 

  Febrer  

  Orquestra de Ministrils de l’EMMCA  

  L’Effet Dulogis  



 Dijous 9
21.30 h Al C.A.T. Preu: 10 € / 5 €

CARTA BLANCA

ALEIX TOBIAS presenta Morse

Aquest concert és un recorregut per tots els llenguatges 
rítmics i sonors que Aleix Tobias s’ha anat trobant pel camí, 
incloent-hi  el codi Morse, que li serveixen per comunicar-se 
amb qui vulgui despenjar el telèfon.

  Febrer  

Divendres 10
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

ARTURO GAYA, CATI PLANA, SERGI TRENZANO I KIKE 
PELLICER 
Tren Seeger: Les cançons de Pete Seeger en un món sense 
Pete Seeger

Aquests quatre artistes presenten en primícia un espectacle 
per recordar el pare de la música popular, Pete Seeger, arran-
jant els seus temes i presentant-los en el marc de la 30a edi-
ció del Tradicionàrius. Un concert per recordar i rememorar.   

  Febrer  

 Del Divendres 10 al diumenge 12
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
LA VIOLINADA D’ARGELAGUER
Trobada anual al voltant del violí i d’instruments afins que 
acollirà concerts, mostres, balls folk i tallers al llarg de tres 
dies a la població garrotxina d’Argelaguer.

  Febrer  

 Dijous 16
21.30 h Al C.A.T. Preu: 10 € / 5 €

CONCERT 

JOANA GOMILA presenta Folk Souvenir

El nou disc de la mallorquina Joana Gomila reformula el 
cançoner popular mallorquí amb una actitud fresca cercant 
en l’ànima d’aquestes melodies una font d’inspiració per fer 
volar la creativitat col·lectiva de la banda que l’acompanya.

  Febrer  

 Diumenge 19
19.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

GADDAFI NÚÑEZ
Presenta Galeano encendido

El cantautor peruà homenatja Eduardo Galeano, amb can-
çons basades en la poesia del narrador uruguaià i melodies 
inspirades i ritmes propers que broten de les venes obertes 
de la música. 

  Febrer  

 Diumenge 12
19.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € /  8 €

CONCERT 

PASCUALA ILABACA + FAUNA
Homenatge a Violeta Parra

Pascuala Ilabaca visita el Festival BarnaSants per oferir-nos 
un homenatge a Violeta Parra. Una veu dolça i un xou enèrgic 
per reivindicar el folklore xilè. 

  Febrer  

 Dissabte 11 i diumenge 12
Curs de danses de l’Egeu, les Cíclades, el Dodecanès i 
l’Àsia Menor i festa grega amb IkariaDance
El grup Agrega’t organitza un curs de danses i una festa 
grega amb balls i tast de danses de les illes gregues per viure 
l’essència d’un veritable glendi. 

Tallers: Preu: 40 €

Dissabte de 10.00 h a 13.30 h i de 16.30 h a 19.30 h 

Diumenge 12 de febrer de 10.00 h a 13.00 h
Ball: 22.00 h. Preu: 10 € / 8 € / 5 €

  Febrer  

Dissabte 11
FOLK ALS MERCATS
12.00 h Al Mercat de la Llibertat i de Lesseps

TALLER D’ACORDIÓ DEL C.A.T. 
Un grup d’alumes dels tallers d’acordió diatònic del C.A.T., 
liderats per Aleix Armengol i Clara Ribatallada, ens oferirà 
un tastet, a l’hora del vermut, de temes tradicionals d’orígens 
diversos (Catalunya, País Basc, Bretanya, Irlanda...). 

  Febrer  

 Dissabte 11
21.00 h A L’Auditori de Barcelona - Sala 2. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT

JORDI MOLINA presenta el disc Matèria del temps

El compositor i intèrpret català presenta el seu projecte més 
personal, un pas clau en la reivindicació de la potencialitat 
de la tenora. Música d’autoria pròpia que és d’arrel perquè 
barreja llenguatges i influències.   

  Febrer  

 Dissabte 11
20.00 h Auditori Barradas. Preu: 15 € 

CONCERT  

EVA DÉNIA & MERXE MARTÍNEZ
Presenten Quan abril era abril

Un disc que recull les composicions de la valenciana i mostra 
el seu vessant més personal. Un salt qualitatiu en la seva 
dilatada trajectòria, que va començar amb els estàndards del 
jazz, de bossa nova amb una mirada personal sobre la música 
tradicional valenciana.

  Febrer  

Divendres 17
22.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT

MARTIN CARTHY & RUPER ORDORIKA
El cantautor basc Ruper Ordorika creua el seu camí amb un dels 
seus mestres, el londinenc Martin Carthy. No és una relació con-
vencional entre professor i alumne, sinó entre dos artistes que 
ja fa dècades que coincideixen als escenaris. Carthy va rebre el 
2014 el premi honorífic a tota una carrera que atorga BBC Radio 
2. Ordorika és un autor capaç de traspassar fronteres, ja sigui 
amb el seu grup de rock o en format acústic. Al Tradicionàrius 
oferirà un concert diferent, en solitari, i basat en cançons de la 
tradició euskaldun. Els dos músics no faran un concert conjunt 
però tornaran a compartir escenari anys de la seva última trobada.

  Febrer  

  Martin Carthy  

  Ruper Ordorika  



 Divendres 3
22.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT

IALMA (Galícia) 

Presenten el disc Camiño

Les gallegues Ialma presenten un disc amb les veus tradi-
cionals de les cantareiras fusionant-se amb sons, melodies 
i arranjaments més moderns que donen com a resultat 
cançons molt fresques i vives.

 Dissabte 4
22.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT

DERRUMBAND 

Presenten el disc A Barcelunya, que recupera l’únic disc en 
català de Gato Pérez.

Derrumband recull una revisió i actualització del disc Flaires 
de Barcelunya, l’únic disc íntegrament en català de Gato 
Pérez, un homenatge a Barcelona i al seu entorn. 

 LES VESPRES DELS DIMECRES 
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Sessions dirigides per Marcel Casellas, contrabaixista, compositor i pedagog de la música tradicional i 
d’arrel-fusió, en què convida dos músics i els proposa fusionar la música moderna amb la música d’arrel, 
rememorar el romanç i la glosa; promoure la improvisació i incidir en l’harmonia social i musical.

Dimecres 1
amb Marcel Casellas, Marçal Ramon i Pep Moliner

Dimecres 8
amb Marcel Casellas, Enric d’Armengol i Eduard Casals

Dimecres 15
amb Marcel Casellas, Alfons Rojo i Toni Rocosa

Dimecres 22
amb Marcel Casellas, Oriol Pidelaserra i Ferran Castanyer

Dimecres 29
amb Marcel Casellas, Marc del Pino i Xavi Figuerola

  Març  

  Març    Març  

 Dijous 23
21.00 h A L’Auditori de Barcelona - Sala 2. Preu: 20 €

CONCERT 

COETUS, Orquestra de Percussió Ibèrica amb Carles 
Dènia
COETUS uneixen la rica diversitat de la música de la península 
ibèrica, la tradició i les noves formes expressives i llenguatges. 
Un desplegament d’instruments de percussió espectacular i 
autèntica pirotècnia sobre l’escenari. 

  Febrer  

 Dissabte 25
FOLK ALS MERCATS
Dissabte de Carnaval

11.30 h Al Mercat de la Llibertat 

LA COIXINERA
Nascut a Mataró, amb un repertori que gira entorn de peces 
d’autor i tonades i cançons populars del Maresme i d’arreu 
del país, La Coixinera  reinterpreta un seguit de melodies 
tradicionals combinant-les amb ritmes frescos i ballables.

  Febrer  

 Dissabte 25
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
FOLKESTOLTES 
LA COIXINERA i MARTINA QUIERE BAILAR
Els sons tradicionals tornaran a la població gironina de Celrà 
amb tallers i una nit de ball folk. Hi actuaran els catalans La 
Coixinera i els madrilenys Martina Quiere Bailar. 

  Febrer  

 Diumenge 26
19.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

GUILLEM ROMA presenta el disc Connexions

El nou àlbum de Guillem Roma avança en l’univers personal 
de l’artista desprenent optimisme i reflexió amb sons que 
conviden a deixar-se portar. 

  Febrer  

 Dissabte 18
NIT DE BALL FOLK 
21.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

SOLISTES DE LA COSTA Ball a dos 

Els Solistes de la Costa, creats l’any 1985, retornen als escena-
ris amb la seva música variada i diversa com el món que ens 
envolta. Música autòctona o forana, composta avui o enriquida 
pel pas del temps.

CORIANDRE Itineranças, danses d’Occitània

Els occitans Coriandre us proposen una nit de ball folk d’Occità-
nia, amb la peculiar energia que els defineix. 

  Febrer  

 Divendres 24
20.00 h Al C.A.T. 

Inauguració de l’exposició Ordeno, mano i disposo. Bans històrics 
del Cosell dels Bulls del Carnaval a Gràcia.

22.00 h  Preus: 12 € / 10 € / 6 €

BALL FOLK 

MARSUPIALIS
Carnaval Marsupial

El besavi va anar a Cuba

Marsupialis us presenta un Gran Ball de Carnaval amb els hits 
dels seixanta del segle XIX. Músiques dels compositors de més 
renom de l’època, que sonaven als Carnavals del Liceu, i del 
músic Felip Grau, fundador de l’Orfeó Habanero a Cuba i besavi 
de l’historiador gracienc Jordi Pablo i Grau. 

  Febrer  

  Solistes de la Costa  

  Coriandre  



TRADICIONÀRIUS 2017 30a EDICIÓ 

  Divendres 13 de gener  
INAUGURACIÓ
22.00 h Seguici inaugural de la plaça de la Vila al C.A.T.
KABUM i COL·LECTIU GUIRIGRALL
CONCERT INAUGURAL
22.30 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
1988 - 2017 Trenta Tradicionàrius Traçats
  Dimarts 17 de gener  
9.30 h C.A.T. 
CORRANDAESCOLA
  Divendres 20 de gener  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
RIU presenta l’espectacle RIU 360 º
Dissabte 21 de gener 
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
NIT DE BALL FOLK
ORQUESTRA DE MINISTRILS DE L’EMMCA
L’EFFET DULOGIS (Duo Guerbigny-Breugnot)

25è ANIVERSARI 
DELS FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA
  Dijous 26 de gener  
20.00 h C.A.T. Gratuït
Inauguració de l’exposició Sant Antoni, la festa major de l’hivern a 
càrrec de Toni Torrens, Francesc Fabregat i Josep Fornés.
Tast de productes mallorquins presentat per Pere Tàpias i glosada 
a càrrec de Glosadors de les Illes i Cor de Carxofa
  Divendres 27 de gener  
Taller de ball de bot amb MARIA DOLORS RODRÍGUEZ i AL MAYURQA
19.00 h C.A.T.
 CONCERT i ball de bot
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
Grup de música tradicional Es Bastió de S’Illa presenta el disc 
Serenades 
Amb la col·laboració especial de Maria Jesús Martí
AL MAYURQA presenten Al Mayurqa creix
  Dissabte 28 de gener  
FOLK ALS MERCATS
12.00 h  Mercats de l’Abaceria i Llibertat
Es Bastió de S’Illa (Menorca) i Xeremiers de Mallorca
12.00 h Mercats de l’Estrella i Lesseps
Xeremiers i glosadors de Mallorca
20.30 h Cercavila de la plaça de la Vila a la plaça de la Virreina
21.30 h Encesa dels Foguerons a les places de Gràcia
Plaça del Diamant - Glosada “Festa de sa ximbomba”
23.00 h Ball de bot a la plaça de la Virreina amb Marjal en Festa i 
Al Mayurqa.

  Diumenge 29 de gener  
19.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT 
BRIGADA BRAVO&DÍAZ 
Presenten el disc Músiques populars de la Gran Guerra
  Dimecres 1 de febrer  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Santi 
Méndez i Ivó Jordà
  Dijous 2 de febrer  
21.30 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 €
CONCERT
JAUME ARNELLA i FERRAN MARTÍNEZ 
Presenten el disc Cançons aspres i de mala petja
  Divendres 3 de febrer  
20.00 h Al Bar del C.A.T.
Presentació del llibre de Ferran Riera El Grup de Folk. Crònica d’un esclat 
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
SIS VEUS PER AL POETA 
Homenatge musical a Vicent Andrés Estellés 
Amb el Festival BarnaSants
  Divendres 4 de febrer  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
Sala El Torín - Olot 
GARROTXINÀRIUS 
16.00 h Tallers de ball
22.00 h Ball folk amb BALLAVEU i ORMUZ 

  Dimecres 8 de febrer  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Joan 
Sanmartí i Manu Sabaté
  Dijous 9 de febrer  
20.00 h Al Bar del C.A.T. 
Presentació del llibre Kabum
21.30 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 €
CARTA BLANCA
ALEIX TOBIAS presenta Morse
  Divendres 10 de febrer  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
ARTURO GAYA, CATI PLANA, SERGI TRENZANO i KIKE PELLICER 
presenten Tren Seeger. 
  Divendres 10 a diumenge 12 de febrer  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
LA VIOLINADA D’ARGELAGUER
  Dissabte 11 de febrer  
FOLK ALS MERCATS
12.00 h Mercat de la Llibertat i de Lesseps
TALLER D’ACORDIÓ DEL C.A.T. 
  Dissabte 11 de febrer  
21.00 h L’Auditori de Barcelona - Sala 2. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT
JORDI MOLINA presenta el disc Matèria del temps
  Dissabte 11 de febrer  
20.00 h Auditori Barradas Preu: 15 € 
CONCERT  
EVA DÉNIA & MERXE MARTÍNEZ
Quan abril era abril
Festival BarnaSants

NIT DE L’EGEU
Curs de danses de l’Egeu, les Cíclades, el Dodecanès i l’Àsia Menor
Tallers: Preu: 40 €
Dissabte 11 de febrer: 10.00 h - 13.30 h / 16.30 h - 19.30 h
Diumenge 12 de febrer: de 10.00 h a 13.00 h

  Dissabte 11 de febrer  
Festa grega amb IKARIADANCE
22.00 h Preu: 10€ / 8 € / 5 €
  Diumenge 12 de febrer  
19.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT 
PASCUALA ILABACA + FAUNA
Homenatge a Violeta Parra
Festival BarnaSants
  Dimecres 15 de febrer  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Francesc 
Marimon i Ivó Jordà
  Dijous 16 de febrer  
21.30 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 €
CONCERT  
JOANA GOMILA presenta Folk Souvenir
Amb el Festival BarnaSants
  Divendres 17 de febrer  
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT
MARTIN CARTHY & RUPER ORDORIKA
  Dissabte 18 de febrer  
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
NIT DE BALL FOLK 
ELS SOLISTES DE LA COSTA, Ball a dos
CORIANDRE, danses d’Occitània
  Diumenge 19 de febrer  
19.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
GADDAFI NÚÑEZ
Presenta Galeano encendido. 
  Dimecres 22 de febrer  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Pau Duran i 
Magí Canyelles
  Dijous 23 de febrer  
21.00 h L’Auditori de Barcelona Preu: 20 €
CONCERT 
COETUS, Orquestra de Percussió Ibèrica amb Carles Dénia

  Divendres 24 de febrer  
20.00 h C.A.T. 
Inauguració de l’exposició del Museu Etnològic. Ordeno, mano i 
disposo. Bans històrics del Cosell dels Bulls del Carnaval a Gràcia.
22.00 h Preu: 12 € / 10 € / 6 €
Ball Folk 
MARSUPIALIS. CARNAVAL MARSUPIAL
Presenten El besavi va anar a Cuba
  Dissabte 25 de febrer  
FOLK ALS MERCATS Dissabte de Carnaval
11.30 h Mercat de la Llibertat 
LA COIXINERA
  Dissabte 25 de febrer  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
La Fàbrica, Celrà
FOLKESTOLTES 
LA COIXINERA i MARTINA QUIERE BAILAR
  Diumenge 26 de febrer  
19.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
GUILLEM ROMA presenta el disc Connexions
  Dimecres 1 de març  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Marçal 
Ramon i Pep Moliner
  Divendres 3 de març  
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT
IALMA (Galícia) 
Presenten el disc Camiño
  Dissabte 4 de març  
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT
DERRUMBAND 
Presenten el disc A Barcelunya. 
  Diumenge 5 de març  
19.00 h C.A.T. Gratuït
CONCERT
BIANCA D’APONTE INTERNACIONAL N. 3
Festival Cose di Amilcare i BarnaSants
  Dimarts 7 de març  
9.30 h C.A.T. 
CONCERT
CORRANDAESCOLA
  Dimecres 8 de març  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas,  
Enric d’Armengol i Eduard Casals
  Divendres 10 de març  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
RUFACA FOLK JAZZ ORQUESTRA
  Divendres 10 i dissabte 11 de març  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
Cal Ninyo, Sant Boi de Llobregat
RUBRIFOLKUM
  Dissabte 11 de març  
FOLK ALS MERCATS 
12.00 h Mercat de l’Abaceria i l’Estrella
TALLER DE CANÇÓ DEL C.A.T. 
  Dimecres 15 de març  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES  
amb Marcel Casellas, Alfons Rojo i Toni Rocosa
  Divendres 17 de març  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT
ELS FRANCOLINS I LA COBLA SANT JORDI  
- CIUTAT DE BARCELONA Presenten el disc Un francolí a Ítaca
  Dissabte 18 de març  
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
NIT DE BALL FOLK 
EL LLORO DEL PIRATA
SPONTUS & MANU SABATÉ (Bretanya)  
Presenten Gralla meets Fest Noz
  Diumenge 19 de març  
19.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT RUSÓ SALA i SAKAPATÚ 
Festival BarnaSants



  Dimecres 22 de març  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Oriol 
Pidelaserra i Ferran Castanyer
  Dijous 23 de març  
20.00 h C.A.T.
FESTA FINAL DELS TALLERS DEL C.A.T. 
  Divendres 24 de març  
20.00 h C.A.T.  
Presentació del llibre Pep Xico Bet (1876-1936), vida i cançons.
Inauguració de l’exposició Sant Agustí 1928. Fotos de l’Obra del 
Cançoner Popular de Catalunya
CONCERT
22.00 h C.A.T.  LES CANÇONS D’EIVISSA, AHIR I AVUI 
Isidor Marí, Projecte Mut, Vicent Palermet, i Toni Manonelles
  Dissabte 25 de març  
FOLK ALS MERCATS 
12.00 h Mercat de la Llibertat i Lesseps
TALLER DE VIOLÍ I TALLER DE GRUP JUVENIL DEL C.A.T. 
  Dissabte 25 de març  
21.00 h L’Auditori de Barcelona. Preu: 18 € / 15 € / 12 €
CONCERT 
QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES & LA BANDA 
DE MÚSICA LA LIRA AMPOSTINA
Anem de banda
  Dimecres 29 de març  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES amb Marcel Casellas, Marc del 
Pino i Xavi Figuerola
  Dijous 30 de març  
19.00 h C.A.T. Entrada lliure
COBLÍSTICS DESCOPLATS 
Gravació amb públic del programa Tradicionàrius a Ràdio 4 amb 
Jordi Roura i Jordi Martí
  Divendres 31 de març  
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT 
LA RONDA DE BOLTAÑA (Osca)
  Dimecres 5 d’abril  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LES VESPRES DELS DIMECRES 
amb Marcel Casellas i convidats
  Dijous 6 d’abril  
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT 
PIERO CIAMPI INTERNATIONAL i BOBO RIONDELLI 
Festival Cose di Amilcare i BarnaSants 
  Divendres 7 d’abril  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
NIT D’ARAN AL C.A.T.
ALIDÉ SANS presenta el disc Eth Paradís ei en tu
SARABAT
  Dissabte 8 d’abril  
FOLK ALS MERCATS 
12.00 h Mercat de la Llibertat i l’Estrella
CELTICAT
  Dissabte 8 d’abril  
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
NIT DE BALL FOLK 
BALLAVEU presenten el disc Flors i violes
QUAUS DE LANLA (Auvèrnia) ofereixen un bal à la voix 
  Dimecres 19 d’abril  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. Josep Maria Ribelles i Antonio Meléndez
Cerdanyola Roots
  Dijous 20 d’abril  
19.00 h C.A.T. Entrada lliure
COBLÍSTICS DESCOPLATS 
Gravació amb públic del programa Tradicionàrius a Ràdio 4 amb 
Jordi Roura i Jordi Martí
  Divendres 21 d’abril  
22.00 h C.A.T. Preu: 18 € / 15 € / 12 €
CONCERT - Cicle Hamaques i Escenapart
LÍDIA BORDA presenta Música d’Argentina. Homenatge a 
Atahualpa Yupanqui 
  Dimecres 26 d’abril  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. Christian Simelio i Irati Majuelo 

  Dijous 27 d’abril  
21.30 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
CONCERT - Cicle Hamaques 
JOROPO JAM EUROPA (Veneçuela)
Tradició viva de Caracas
  Divendres 28 d’abril  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT Guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrània  
CRIATURES presenten el seu primer disc 
  Dissabte 29 d’abril  
12.00 h Al Bar del C.A.T. Trobada, arrossada i cantada conjunta
GRUPS DE FOLK DEL 60
  Dimecres 3 de maig  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. Santi Méndez i Quim Boix
En un barranc de Montserrat
  Divendres 5 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT 
BALKAN PARADISE ORQUESTRA presenten BPO LAB: Balkan 
meets alchemy
  Dissabte 6 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 €
ALESSIO ARENA presenta el disc La secreta danza
Cose di Amilcare
  Diumenge 7 de maig  
19.00 h Al Bar del C.A.T. 
BALL AL BAR
CARLES BELDA, acordió diatònic
  Divendres 5 a diumenge 7 de maig  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
XÀBIA FOLK
  Dimecres 10 de maig  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. ROSER SERRANO i MARÇAL RAMON
DUVIAC
  Dijous 11 de maig  
21.30 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 €
CARTA BLANCA
XAVIER BATLLÉS, un “bona peça” de la nostra música popular
  Divendres 12 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT 
ROSA ZARAGOZA 30 anys cantant
  Dissabte 13 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 €
NIT DE BALL FOLK 
21 BOuTONS 
ONZE ANYS! Ball-gravació del quart disc
  Diumenge 14 de maig  
19.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
CONCERT - Cicle Hamaques 
MARIELA CONDO
La veu de l’Equador
  Dimecres 17 de maig  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. TONI SERÉS i PEP ADELL
Costumari Amades
  Divendres 19 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
CONCERT 
URBÀLIA RURANA De tornada a les ribes
  Dissabte 20 de maig  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
CANT AL RAS A MASSALFASSAR
  Diumenge 21 de maig  
19.00 h Al Bar del C.A.T. 
BALL AL BAR
ANAÍS FALCÓ, violí
  Dimecres 24 de maig  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. ENTIC MONTSANT i XAVIER PIJUAN
Suit de suites
  Dijous 25 de maig  
21.30 h Preu a confirmar
CONCERT 
JOSEP APARICIO presenta el disc Flamencianes
Ciutat Flamenco 2017 

  Divendres 26 de maig  
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €
Concert i ball folk 
EL PONT D’ARCALÍS i ORQUESTRINA TRAMA
  Dimecres 31 de maig  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. SEFA MIRALLES i QUIM MANYÓS 
Caçons de casa
  Divendres 2 de juny  
22.00 h C.A.T. Preu: x € / x € / x €
CONCERT 
MARIA DEL MAR BONET
50 anys d’escenaris, Saba de terrer 
  Dilluns 5 de juny  
19.00 h Al Bar del C.A.T. 
BALL AL BAR
PAU BENÍTEZ, flabiol i tamborí
  Dimecres 7 de juny  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T. LAIA ESCARTÍN i FLAVIA ESCARTÍN 
The Escarteen Sisters
  Dijous 8 de juny  
21.30 h C.A.T. Preu: 10 € / 5 € 
CONCERT 
LA PATUM AL C.A.T.
  Divendres 9 de juny  
22.00 h C.A.T. Preu: 18 € / 15 € / 12 €
CONCERT 
NUEVO MESTER DE JUGLARÍA (Castella)
Repertorio histórico 
  Dissabte 10 de juny  
21.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 6 €
NIT DE BALL FOLK
CORRANDES SÓN CORRANDES presenten Si voleu ballar corrandes 
FETÉN FETÉN presenten Bailables (Valladolid)
  Dimecres 14 de juny  
21.30 h Al Bar del C.A.T.
LA TAVERNA DEL C.A.T.  
ANAÍS FALCÓ i JOSEP CASADEVALL, ‘Carolino’
  Divendres 16 de juny  
20.00 h Al Bar del C.A.T.
Presentació de la biografia d’Eliseo Parra
22.00 h C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €
CONCERT 
ELISEO PARRA 
  Divendres 16 a diumenge 18 de juny  
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL I POPULAR DESFOLCA’T
  Diumenge 18 de juny  
19.00 h Al Bar del C.A.T. 
BALL AL BAR
FRANCESC TOMÀS, ‘Panxito’
  Dimecres 21 de juny  
21.30 h Al Bar del C.A.T. 
LA TAVERNA DEL C.A.T. PIERO PESCE
  Divendres 23 de juny  
CLOENDA
CONCERT amb MESCLAT i LA COBLA CATALANA DELS SONS 
ESSENCIALS



 Diumenge 5
19.00 h Al C.A.T. Gratuït

CONCERT

BIANCA D’APONTE INTERNACIONAL N. 3
Tercera edició catalana de l’homenatge a Bianca d’Aponte, 
que se celebra a Aversa (Itàlia), amb la participació de Fausto 
Mesolella, Joan Isaac, Alessio Arena i Enric Hernáez. 

  Març  

 Divendres 10 i dissabte 11
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI 
RUBRIFOLKUM 

Nascut l’any 2011, el Rubrifolkum porta la música tradicional 
al Baix Llobregat amb una programació de concerts dobles 
en diversos espais. 

  Març  

 Dissabte 25
FOLK ALS MERCATS 
12.00 h Al Mercat de la Llibertat i Lesseps

TALLER DE VIOLÍ I TALLER DE GRUP JUVENIL DEL C.A.T.
Aquests dos tallers, conduïts en el dia a dia per Anaís Falcó, 
es troben entre cordes i manxes per oferir un repertori ale-
gre, ballador i ple d’energia. Música tradicional per animar un 
dissabte de mercat. 

  Març  

 Divendres 10
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

RUFACA FOLK JAZZ ORQUESTRA
Músics folk de l’Alt Urgell i la Cerdanya, professors de l’Escola 
Folk del Pirineu, una big band, i la veu de la mallorquina 
Joana Gomila, dirigits per Sergi Vergés, fusionen música 
tradicional i jazz.

  Març  

 Dissabte 11
FOLK ALS MERCATS 

12.00 h Al Mercat de l’Abaceria i l’Estrella

TALLER DE CANÇÓ DEL C.A.T. 
Els alumnes del taller de cançó, liderats pel seu professor 
Xavier Rota, passejaran pels mercats de Gràcia i amenitzaran 
el dissabte al matí als compradors.

  Març  

 Divendres 17
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

ELS FRANCOLINS I LA COBLA SANT JORDI - CIUTAT DE 
BARCELONA
Presenten el disc Un francolí a Ítaca

El repertori d’Els Francolins, formació de flabiols i metalls, 
es fusiona amb el llenguatge sonor de la cobla per mesclar 
música tradicional catalana amb música de banda, moderna 
i altres gèneres. 

  Març  

 Diumenge 19
19.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT

RUSÓ SALA i SAKAPATÚ canten a Víctor Jara

La cantautora catalana i Sakapatú presenten un homentage 
a Víctor Jara amb aires mediterranis i de Llatinoamèrica. 
Un espectacle que també inclourà un homenatge a Violeta 
Parra, una de les principals folkloristes d’Amèrica.

 Dijous 23
20.00 h Al C.A.T.

FESTA FINAL DELS TALLERS DEL C.A.T. 
En el format clàssic de concert-ball del Tradicionàrius, alumnes 
i professors ensenyaran la feina realitzada durant el trimestre. 
Actuaran com a solistes, en grups d’un mateix instrument o en 
combinacions de diferents instruments.

 Dissabte 18
NIT DE BALL FOLK
21.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

EL LLORO DEL PIRATA
El Lloro del Pirata, de recent creació, proposa un repertori ballable 
i de composició pròpia que combina alegrement el folk, el jazz i el 
rock & roll. El repertori, fet de danses catalanes i d’arreu d’Europa, 
posa l’accent en els balls de grup i cerca constantment la compli-
citat entre els músics i els balladors. 
 
SPONTUS & MANU SABATÉ
Spontus  & Manu Sabaté presenten Gralla meets Fest Noz, en 
què aborden el ball folk bretó amb reminiscències de ball de la 
Renaixença i amb ambient de club musical en què els músics es 
diverteixen amb el seu públic. Riiffs de guitarra, violí distorsionat, 
línies de baix virtuoses o la gralla free són els diàlegs permanents 
entre aquests solistes.

 Divendres 24
20.00 h Al C.A.T. 

Presentació del llibre Pep Xico Bet (1876-1936), vida i 
cançons
Inauguració de l’exposició Sant Agustí 1928. Fotos de l’Obra 
del Cançoner Popular de Catalunya

22.00 h Al C.A.T. 

CONCERT

LES CANÇONS D’EIVISSA, AHIR I AVUI
Aquest concert vol ser una mostra de l’evolució de les cançons 
d’arrel d’Eivissa. Partint de la tradició popular, Vicent Martí, Paler-
met, i Toni Manonelles interpretaran peces de dos estils de cançó, 
glosada i redoblada. Isidor Marí, antic membre fundador d’Uc, 
interpretarà adaptacions de temes populars, i el grup Projecte 
Mut presentarà versions de temes amb tendència de folk rock. 

  Març  

  Març    Març  

  Març  

  El Lloro del Pirata  

  Spontus & Manu Sabaté  



LES VESPRES DELS DIMECRES 
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Sessions dirigides per Marcel Casellas, contrabaixista, com-
positor i pedagog de la música tradicional i d’arrel-fusió, que 
convida dos músics i els proposa fusionar la música moderna 
amb la música d’arrel, rememorar el romanç i la glosa; promoure 
la improvisació i incidir en l’harmonia social i musical. 
Dimecres 5
amb Marcel Casellas i convidats

  Abril  

Dijous 6
21.00 h Al C.A.T. 

Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT 
PIERO CIAMPI INTERNATIONAL i BOBO RIONDELLI 
Molts cantants i periodistes consideren Piero Ciampi l’ex-
pressió més màgica de la cançó d’autor italiana. Nou artistes 
de diferents nacionalitats presentaran les cançons de Ciampi 
en els seus respectius idiomes i Bobo Rondelli serà l’encarre-
gat d’homenatjar-lo a la segona part de l’espectacle. 

  Abril  

 Dissabte 8
FOLK ALS MERCATS 
12.00 h Als Mercat de la Llibertat i l’Estrella

CELTICAT
El grup de música celta dels tallers del C.A.T. planteja un 
repertori irlandès tradicional i de composició pròpia.

  Abril  

 Dissabte 8
NIT DE BALL FOLK
21.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

BALLAVEU Presenten el disc Flors i violes

Explora la pràctica de les cançons per fer ballar preservant la 
cadència i mantenint ferm l’aire de cada dansa. Les seves veus 
juguen, s’enllacen, es persegueixen, dialoguen i interpreten el 
cançoner tradicional i popular català. 

QUAUS DE LANLA (Auvèrnia)

Quaus de Lanla ofereixen un bal à la voix (ball a la veu), en 
francès i occità, singular i innovador. Interpreten bourrées, xotis, 
masurques, polques... basant-se en la interpretació, la frase i els 
suports dels aires de cada ball. 

  Abril  

 Divendres 7
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

NIT D’ARAN AL C.A.T.
CONCERT

ALIDÉ SANS presenta el disc Eth Paradís ei en tu

Alidé escriu, compon i interpreta les seves pròpies cançons 
des de ben jove. Amb el llançament del seu primer disc titulat 
Eth Paradís ei en tu, ens ofereix música universal amb arrels 
araneses.

BALL

SARABAT 
El grup de musica tradicional i folk creat l’any 2009 interpreta 
els seus temes en llengua aranesa, en occità i algun en català. 
Format per sis membres, interpreten els temes amb instruments 
tradicionals propis de la cultura aranesa i occitana.

  Abril  

 LA TAVERNA DEL C.A.T.
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Concerts de petit format, duets de músics excepcionals 
creats per l’ocasió, a curta distància i en un ambient distès 
de taverna. El cicle té lloc cada dimecres de la primavera i la 
tardor a les 21.30 h a l’espai del Bar del C.A.T.

Dimecres 19
Josep Maria Ribelles i Antonio Meléndez, Cerdanyola Roots

Dimecres 26
Christian Simelio i Irati Majuelo

  Abril  

 Dissabte 25
21.00 h A L’Auditori de Barcelona -Sala 2- 

Preu: 18 € / 15 € / 12 €

CONCERT - Estrena absoluta

QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES 
& LA BANDA DE MÚSICA DE  
LA LIRA AMPOSTINA
Anem de banda

El grup tortosí presentarà cançons del seu disc No 
tinc diners i repassarà el seu repertori acompanyat 
d’una de les bandes de música més importants del 
país -que celebra el seu centenari- per commemorar 
les 30 edicions del Tradicionàrius.

  Març  

 Divendres 31
22.00 h Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT 
LA RONDA DE BOLTAÑA (Osca)

El mític grup La Ronda de Boltaña, nascut l’any 1992, farà un 
repàs a tota la seva trajectòria, en què sonaran pasdobles, 
polques i masurques, danses antigues del Pirineu i altres 
músiques. Sonaran peces tradicionals i de nova creació, 
cançons i balls i alguna jota.

  Març  

 Dijous 30 de març i 20 d’abril
19.00 h Al C.A.T. Entrada lliure

COBLÍSTICS DESCOPLATS 

Amb motiu dels 40 anys de Ràdio 4 i dels 30 del Festival 
Tradicionàrius es gravaran dos programes  Tradicionàrius a 
Ràdio 4 a la platea del teatre del C.A.T. amb públic. Una tertúlia 
liderada per Jordi Roura i Jordi Martí sobre els instruments 
tradicionals catalans i el jazz i la música moderna liderada per 
Jordi Roura i Jordi Martí. En el primer hi intervindran Jordi 
León, Jordi Molina i Florenci Trullàs. En el segon hi seran Xavi 
Torrent, Jordi Guixé i Esteve Molero.

  Març  

  Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries  

  La Lira Ampostina  

  Alidé Sans  

  Sarabat  

  Ballaveu  

  Quaus de Lanla  



 Divendres 21
22.00 h Al C.A.T. Preu: 18 € / 15 € / 12 €

CONCERT

LÍDIA BORDA 
Presenta Música d’Argentina. Homenatge a Atahualpa 
Yupanqui 

La cantant argentina dedica aquest treball a Atahualpa 
Yupanki. En aquesta proposta s’endinsa en composicions del 
folklorista amb la intenció d’interpretar el seu pensament, el 
seu sentiment i la seva paraula.

  Abril  

 Divendres 28
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT - Guanyadors del concurs Sons de la Mediterrània  

CRIATURES presenten el seu primer disc 

Aquest duet trasllada la gralla i l’acordió a uns terrenys poc 
explorats per aquests instruments tan arrelats a la festa 
popular. Sense perdre els orígens, s’acosten a nous ritmes i 
estils. Un treball minuciós que porta la música d’arrel a un 
entorn cambrístic.

  Abril  

 Divendres 5
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT 
BALKAN PARADISE ORQUESTRA presenten BPO LAB: 
Balkan meets alchemy

Balkan Paradise Orchestra és una formació inusual i trenca-
dora, integrada per vuit dones instrumentistes de vent-metall, 
vent-fusta i percussió. La BPO aporta un aire fresc i alegre al 
panorama de les fanfàrries del nostre país.

  Maig  

 Del divendres 5 al diumenge 7
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
XÀBIA FOLK
Xàbia Folk és un festival dedicat a la música folk i tradicional 
de tot arreu organitzat per l’Ajuntament de Xàbia (Marina 
Alta) amb la col·laboració del grup La Romàntica del Saladar 
i l’Associació So de Carrer.

  Maig  

 Diumenge 7
BALL AL BAR
19.00 h Al Bar del CAT 

El Bar del C.A.T. acollirà quatre actuacions que recuperen 
l’esperit de músics històrics referents de la música tradicio-
nal catalana com Comare de Toloriu, Peret Blanc i Roviretes. 
Cada ball estarà conduït per un sol músic. El dia 7 de maig 
serà el torn de Carles Belda, que farà referència al repertori 
del Comare de Toloriu.

  Maig  

 Dissabte 6
CONCERT 

22.00 h C.A.T. 15 € / 12 €

ALESSIO ARENA presenta el disc La secreta danza

Una barreja inèdita de cançó d’autor amb jazz, folk llatinoa-
mericà, sons del Mediterrani i matisos d’electrònica... un disc 
extravertit i eclèctic que convida a un ball secret sorprenent.

  Maig  

 Dissabte 29
12.00 h Al Bar del C.A.T. 

GRUPS DE FOLK DELS 60 

Arrossada i cantada conjunta

El 2017 se celebra el 50è aniversari de la fundació d’aquest atípic 
col·lectiu, que desbordava el concepte de banda convencional i 
va inspirar la creació de formacions germanes arreu del territori. 
Per aquest fet, el Tradicionàrius impulsa una trobada per reunir 
el màxim nombre de participants de grups en actiu dels seixanta 
i setanta. Una arrossada popular per posar en comú experièn-
cies, que culminarà amb una cantada col·lectiva.

  Abril  

LA TAVERNA DEL C.A.T.
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Concerts de petit format, duets de músics excepcionals creats per 
a l’ocasió, a curta distància i en un ambient distès de taverna.

Dimecres 3
Santi Méndez i Quim Boix. En un barranc de Montserrat

Dimecres 10
Roser Serrano i Marçal Ramon. Duviac

Dimecres 17
Toni Serés i Pep Adell. Costumari. Amades

Dimecres 24
Entic Montsant i Xavier Pijuan. Suit de suites

Dimecres 31
 
Sefa Miralles i Quim Manyós. Caçons de casa

  Maig  

 Dijous 27
21.30 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

CONCERT 

JOROPO JAM EUROPA (Veneçuela)

Tradició viva de Caracas

Els veneçolans ens proposen una nit de joropo amb l’actualit-
zació del seu so més tradicional.

  Abril  

  Roser i Marçal  

  Costumari Amades  



 Diumenge 14
19.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

CONCERT

MARIELA CONDO
La veu de l’Equador

Mariela Condo és una de les veus més destacades de l’Equa-
dor a l’actualitat. Després de 3 discos i de col·laborar amb 
grans artistes com Lila Down, Marta Gómez o Juan Quintero, 
arriba al Tradicionàrius amb els seus temes més tradicionals. 

  Maig  

 Divendres 12
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT 
ROSA ZARAGOZA 30 anys cantant

Rosa Zaragoza farà un repàs de les millors cançons del 
seu repertori d’aquests trenta anys. S’acompanyarà de vuit 
convidats especials: Jordi Vallespí, Rusó Sala, Miquela Lladó, 
Tanit Navarro, Xavi Murcia, Francesc Tomàs, ‘Panxito’, Tamara 
Precek i Gabriela Ahumada. La direcció musical anirà a càr-
rec d’Eduard Iniesta. 

  Maig  

 Dijous 11
21.30 h Al C.A.T. Preu: 10 € / 5 €

CARTA BLANCA

XAVIER BATLLÉS
Per a la sessió de ‘Carta Blanca’ que us presenta, farà un 
recorregut sonor i visual per la seva trajectòria i comptarà 
amb el suport musical del grup Morena amb Heura Gaya, Blai 
Casals i Manu Sabaté.

  Maig  

 Divendres 19
22.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

CONCERT 
URBÀLIA RURANA 
Presenta el disc De tornada a les ribes

Els valencians presenten el seu últim disc, que segueix la línia 
d’anteriors treballs del grup de fer versions sobre música 
popular valenciana i mediterrània, i, a més, inclou composicions 
pròpies.

  Maig  

 Dijous 25
21.30 h preu a confirmar

CONCERT 

JOSEP APARICIO presenta el disc Flamencianes

ANTONIA CONTRERAS i JUAN RAMON CARO en concert

El valencià Apa presentarà el seu últim disc, tot un home-
natge a la influència del sud en la música valenciana. Un 
treball on hi trobarem tangos, fandangos, buleries i versions 
de clàssics com Homenatge a Teresa d’Ovidi Montllor. 

  Maig  

 Diumenge 21
BALL AL BAR
19.00 h Al Bar del CAT 

El Bar del C.A.T. acollirà quatre actuacions que recuperen 
l’esperit de músics històrics referents de la música tradicio-
nal catalana com Comare de Toloriu, Peret Blanc i Roviretes. 
Cada ball estarà conduït per un sol músic. El dia 21 de maig 
serà el torn d’Anaís Falcó, que farà referència al repertori de 
Peret Blanc.

  Maig  

 Dissabte 20
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
CANT AL RAS A MASSALFASSAR
Fundat l’any 1997 a Massalfassar, Cant al Ras s’ha convertit 
en la trobada de cantadors més important de les que es dedi-
quen a la recuperació de la cançó tradicional al País Valencià. 
L’organitzen la Colla de Dimonis de la localitat de l’Horta del 
Nord i l’Associació Cultural Tradició i Música. 

  Maig  

 Dissabte 13
NIT DE BALL FOLK 
22.00 h Al C.A.T. Preu: 10 € / 5 €

21 BOuTONS
ONZE ANYS! Ball-gravació del quart disc

21 BOuTONS supera les distàncies entre Bèlgica i Catalunya i 
ja celebra 11 anys d’actuacions. Per això us conviden a un ball 
molt especial: participareu en l’enregistrament en directe del 
seu quart disc. 

  Maig  

 Divendres 26
22.00 h C.A.T. Preu: 12 € / 10 € / 6 €

NIT DELS PIRINEUS

Concert i ball folk 
EL PONT D’ARCALÍS I ORQUESTRINA TRAMA
Vetllada pirinenca que unirà dues generacions. Els veterans 
El Pont d’Arcalís, amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, 
faran un recorregut pel seu extens repertori de divulgació del 
patrimoni cultural i musical pirinenc, i en especial pel darrer 
treball discogràfic, La Seca, la Meca i les valls d’Andorra. Tancarà 
la sessió el sextet Orquestrina Trama, format per joves de l’Alt 
Urgell i la Cerdanya, que faran una sessió de ball folk per “fer de 
la festa una festa de tots”.

  Maig  

  El Pont d’Arcalís  

  Orquestrina Trama  



 Divendres 2
22.00 h Al C.A.T. Preu: 18 € / 15 € / 12 €

CONCERT 
MARIA DEL MAR BONET
50 anys d’escenaris
Saba de Terrer

La cantant mallorquina Maria del Mar Bonet celebra les seves 
primeres cinc dècades als escenaris. Al Tradicionàrius oferirà 
una selecció de temes tradicionals mallorquins, catalans i 
valencians que formen part del disc Saba de terrer (1979).

  Juny  

BALL AL BAR
19.00 h Al Bar del C.A.T.

El Bar del C.A.T. acollirà quatre actuacions que recu-
peren l’esperit de músics històrics referents de la música 
tradicional catalana com Comare de Toloriu, Peret Blanc 
i Roviretes. Cada ball estarà conduït per un sol músic. El 
dia 5 de juny serà el torn de Pau Benítez que farà refe-
rència al repertori de Roviretes; i l’últim dia serà el torn 
del multiinstrumentista Francesc Tomàs, ‘Panxito’.

Dilluns 5
Pau Benítez, flabiol i tamborí.

El dia 5 de juny serà el torn de Pau Benítez, que farà 
referència al repertori de Roviretes.

Diumenge 18
Francesc Tomàs, Panxito.

L’últim dia serà el torn del multiinstrumentista  
Francesc Tomàs, ‘Panxito’.

  Juny  

LA TAVERNA DEL C.A.T.
21.30 h Al Bar del C.A.T.

Concerts de petit format, duets de músics excepcionals 
creats per a l’ocasió, a curta distància i en un ambient distès 
de taverna.

Dimecres 7
Laia Escartín i Flavia Escartín. The Escarteen Sisters

Dimecres 14
Anaís Falcó i Josep Casadevall, ‘Carolino’

Dimecres 21
 
Piero Pesce

  Juny  

 Dissabte 10
NIT DE BALL FOLK
21.00 h Al C.A.T. Preu: 12 € / 6 €

CORRANDES SÓN CORRANDES  
presenten Si voleu ballar corrandes

Una proposta de ball català: danses tradicionals, balls de parella i 
estàndards del ball folk. Corrandes són Corrandes explora la comu-
nicació entre músics i balladors amb la paraula, el so i la memòria.

FETÉN FETÉN (Valladolid) presenten Bailables

Jorge Arribas i Diego Galaz formen el duet Fetén Fetén i al 
Tradicionàrius presenten l’espectacle Bailables. Una proposta 
de ball amb una lectura contemporània de la música tradicional i 
popular, gèneres que els inspiren i que volen homenatjar amb la 
imaginació i la creativitat.

  Juny  

 Divendres 9
22.00 h Al C.A.T. Preu: 18 € / 15 € / 12 €

CONCERT 

NUEVO MESTER DE JUGLARÍA  (Castella)

Repertorio histórico

Nuevo Mester de Juglaría és un dels grups de música folk 
més reconegut de la península Ibèrica. Després de 48 anys 
dalt dels escenaris s’han consolidat com a referents del folk 
castellà amb 22 gravacions i quasi 2.000 actuacions per la 
Península i en altres països.

  Juny  

 Divendres 16
22.00 h  Al C.A.T. Preu: 15 € / 12 € / 8 €

CONCERT 
ELISEO PARRA 
Percussionista, etnòleg i cantant, el val·lisoletà Eliseo Parra 
manté una relació especial amb Catalunya des que va estu-
diar al Conservatori Municipal de Barcelona. Al Tradicionàrius 
farà un recorregut per les cançons catalanes del seu repertori 
amb molts convidats especials.

  Juny  

 Dijous 8
21.30 h Al C.A.T. Preu: 10 € / 5 € 

CONCERT 
LA PATUM AL C.A.T.
Quan arriba Corpus hi ha concert de la Banda del Memorial 
Ricard Cuadra al C.A.T.; baixen de Berga i ens presenten la 
suite de músiques de la Patum, en concert únic a tot Catalu-
nya, abans dels actes del cap de setmana de Corpus a Berga. 

  Juny  

 Del divendres 16 al diumenge 18
TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
FESTIVAL DE MÚSICA TRADICIONAL  
I POPULAR DESFOLCA’T
Un festival per a tots els públics de música folk tradicional i 
propostes de música heterodoxa.

  Juny  

  Pau Benítez  

  Francesc Tomàs, ‘Panxito’  

  Corrandes són Corrandes  

  Fetén Fetén  

  The Escarteen Sisters  

  Anaís i Josep  

  Piero Pesce  



 Divendres 23
CLOENDA 
CONCERT 

COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS + MESCLAT 

La Cobla Catalana dels Sons Essencials i Mesclat s’uneixen 
en aquesta ocasió per oferir una combinació màgica de dues 
bandes referents en l’àmbit musical català. Dues formacions 
contundents i úniques a dalt de l’escenari, amb un missatge clar, 
una sonoritat única i una contundència irrepetible. Les dues 
formacions es presenten en solitari i en conjunt en un concert 
on ofereixen el bo i millor del seu repertori dels darrers treballs: 
Cròniques colonials, en el cas de Mesclat, i L’Aloja, en el cas de la 
Cobla dels Sons Essencials. A més, les dues formacions oferei-
xen les seves cançons més conegudes, que es caracteritzen per 
la seva fusió d’estils ballables que beuen de la tradició, el rock i 
el folk. Un punt de trobada que es converteix en un encert, una 
sorpresa.

  Juny  




