ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS

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

ELS AVANTATGES DEL
TRADICIONÀRIUS
AMICS DEL C.A.T.
AMICS DEL C.A.T.
Concerts regal
Descompte del 50 % a tots els concerts
Descompte del 20 % als Tallers del CAT
Reserva d’entrades per telèfon o correu electrònic

VENDA D’ENTRADES
EL DIA DEL CONCERT
TAQUILLA DEL CENTRE ARTESÀ
TRADICIONÀRIUS
Pl. Anna Frank, s/n. Gràcia. Barcelona
La taquilla s’obrirà una hora abans de començar el
concert
Només es vendran entrades pel concert del mateix
dia.

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

ACREDITA’T PER COBRIR
EL FESTIVAL

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

Per entrevistes, material de difusió, material gràfic i més
informació contacteu amb el departament de premsa:
comunicacio@tradicionarius.cat

CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Descarrega’t el dossier de premsa, les notes de premsa i
el material gràfic i sonor a www.tradicionarius.cat

Plaça Anna Frank, s/n
08012 Barcelona
Telèfon: 932 184 485 - tramcat@tradicionarius.cat
www.tradicionarius.cat

COM ARRIBAR-HI

SEGUEIX-NOS A

Metro L3 Fontana
Autobús: 22, 24 i V17
Ferrocarrils: Gràcia

Facebook: /tradicionarius
Twitter: @tradicionarius
Instagram: #tradicionarius

PREMSA
Andrea Moliner - 932184485
comunicacio@tradicionarius.cat

PÚBLICS
Sara Peralta – 932184485
sara@tradicionarius.cat

XII EDICIÓ DE FOLK ALS MERCATS
Un cicle consolidat després de dotze anys de col·laboració entre
Mercats de Barcelona i el Festival Tradicionàrius
Folk als Mercats és una col·laboració entre l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i el
Centre Artesà Tradicionàrius que difon i dóna a conèixer en un entorn diferent d’un auditoriteatre, als quatre mercats de Gràcia, la música folk i el treball de tots aquests grups.
Les passejades pels Mercats de Gràcia són una cita ineludible del Tradicionàrius, un
retrobament ple d’emocions i il·lusions amb els comerciants amics i els clients fidels , en que
cada edició aposta per noves formacions de joves músics i consolida grups de prestigi de la
música d’arrel, posant especial accent en el calendari festiu tradicional molt present als
Mercats de Barcelona.
Els mercats que acolliran aquests 5 dissabtes de Folk als Mercats seran: Mercat de la Llibertat,
Mercat de l’Abaceria, Mercat de l’Estrella i Mercat de Lesseps, tots ells del Districte de
Gràcia.
Enguany els grups que hi participaran seran:
26.01.2019
XEREMIERS I GLOSADORS DE MALLORCA
09.02.2019
ELS TRANQUILS
02.03.2019
FANRARRA
16.03.2019
TALLER DE CANÇÓ DEL CAT
06.04.2019
NAMORALA PANDERETEIRAS
SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS

@tradicionarius #Tradicionarius
@MercatsBCN #folkalsmercats
/tradicionarius /MercatsBarcelona

Mercat-de-la-Llibertat /ABACERIACENTRAL / Mercat-de-la-Estrella /Mercat-De-Lesseps
ORGANITZA

Per més informació consulteu:
www.tradicionarius.cat - www.bcn.cat/mercatsmunicipals

PROGRAMA FOLK ALS MERCATS 2019
Dissabte 26 de gener de 2019
12.00 h Mercats de la Llibertat, l’Abaceria, l’Estrella i Lesseps

XEREMIERS I GLOSADORS DE MALLORCA
Els glosadors i xeremiers passejaran pels mercats de la Vila
amb les seves melodies i cants per aportar un toc musical a
tots els gustos i colors de les parades. Venedors, compradors i
visitants podran gaudir de música i glosa de les Illes Balears.

Dissabte 9 de febrer de 2019
11.30 h Mercat de la Llibertat

ELS TRANQUILS
Cançons de taverna, tradicionals i de ball farcides
d'escatologia i humor verd a càrrec de Els Tranquils, tres
osonencs que amb les seves polifonies vocals amenitzaran
aquets matí de dissabte a mercat

Dissabte 2 de març 2019
DISSABTE DE CARNAVAL
12.00 h Mercats de la Llibertat

FANFARRA
La tropa dels Fanfarra faran sonar els grans èxits de la nostra
música d’una manera fresca i festiva al Mercat de la Llibertat
el dia de Carnaval. El Patumaire, El meu avi o l’última cançó
de moda juguen a fer-nos ballar, cantar i, perquè no, fer un
beure amb els amics o amb qui acabis de conèixer.

Dissabte 16 de març de 2019
12.00 h Mercats de Lesseps i Llibertat

TALLER DE CANÇO DEL CAT
Els alumnes del taller de cançó del C.A.T., liderats per Xavi
Rota, passejaran pels mercats de Gràcia i amenitzaran el
dissabte al matí als compradors.

Dissabte 6 d’abril de 2019
12.00 h Mercats de la Llibertat

NAMORALA PANDEIRETEIRAS
Namorala Pandeireteiras és un grup de dones que expressen
la seva identitat femenina i gallega a través de la música feta
tradicionalment per dones a Galícia. Els cants de treball, de
filar o de festa acompanyats de panderetes formen el nostre
repertori.

TRADICIONÀRIUS AL TERRITORI
Els millors cicles de folk i música tradicional
dels Països Catalans
L’objectiu principal del Festival Tradicionàrius és donar a conèixer la cultura i la música folk arreu del
país i és per aquest motiu que des dels seus inicis dóna cabuda i col·labora amb moltes de les
propostes de música folk i tradicional d’arreu dels Països Catalans.

GARROTXINÀRIUS
Dissabte 2 de febrer de 2019
Sala El Torín– Olot
Tallers de música i dansa
Ball Folk amb del grup occità Castanha é Vinovèl i el grup
català Clau de Lluna
El Garrotxinàrius 2019 presenta novament una jornada amb
tallers, música i ball folk, enguany amb la participació del
grup occità Castanha é Vinovèl i el grup català Clau de
Lluna, que celebra els seus 30 anys de la formació. Durant la
tarda oferiran tallers de dansa tradicional i al vespre, ball i
concert. Una proposta d’OFolk, l’Ajuntament d’Olot en
col·laboració amb el Festival Tradicionàrius.

LA VIOLINADA D’ARGELAGUER
Dijous 8, divendres 9 i dissabte 10 de febrer de 2019
Argelaguer
La Violinada és una trobada de violins i instruments afins
que genera un espai d'aprenentatge, d'intercanvi,
d'immersió i de festa a l'entorn de diverses maneres
populars d'emprar l'instrument. Es realitzen tallers amb
professors i músics experimentats voluntaris, es fan
col·loquis i xerrades, concerts, balls, àpats conjunts,
corrandes, vetllades, mostres, tallers de dansa i sessions
d'improvisació.

RUBRIFOLKUM
Dijous 7, divendres 8 i dissabte 9 de març de 2019
Teatre Cal Ninyo – Sant Boi de Llobregat
El Rubrifolkum torna a portar a Sant Boi de Llobregat del bo
i millor del folk del moment. 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 tabernes del nucli antic del municipi. Aquest

festival s'està consolidant al Baix Llobregat any rere any programant concerts, tallers i tabernes per
donar a conèixer la música folk, fent-la propera a la gent amb l’objectiu de crear nous públics d’aquest
gènere musical i enriquir l’oferta musical i cultural santboiana.

FOLKESTOLTES
Divendres 15, dissabte 16 i diumenge 17 de març de 2019
Auditori del Centre Cultural La Mercè, Girona
Tallers de música i ball
Concurs de grups de músics folk emergents Robert Pellicer
Ball Folk amb Beat Bouet Trio, Aires del Montseny, No&Mi
Enguany el Folkestoltes, el Festival Folk de Carnaval,
s’amplia a 3 dies i acull el concurs de grups de músics
folk emergents Robert Pellicer, que manté
inscripcions obertes fins el 15 de febrer. Es comptarà
amb les actuacions d’Aires del Montseny, Beat Bouet
Trio, No&Mi, a més de tallers de música, tallers de
ball, la gran paella popular, escenaris oberts, espai
obert per dormir, i algunes sorpreses més que estan
per venir! A més, aquest any, estrenen sala, i les
ballades de nit es realitzaran a l’Auditori del Centre
Cultural La Mercè.

ROBERTÍADA
Dissabte 6 d’abril de 2019
Ermita de Santa Caterina – Torroella de Montgrí

Jornada en record del músic, cantador i mestre Robert
Pellicer, 12.00 h
Des de l’any 2014, l’ermita de Santa Caterina acull una jornada plena
de cants, amistat i alegria recordant al mestre, músic i cantador Robert
Pellicer i Viader. Una trobada de cantadors, com les que Pellicer
organitzava, per posar en comú i compartir les seves cançons. La
trobada consta d’un concert en què diferents grups de cantadors
mostren els seus repertoris, i un dinar en què, de manera espontània,
es van succeint les cançons que els cantadors procedents de molt
diversos indrets de Catalunya, desitgen proposar, ja sigui de manera
individual o col·lectiva.

Informació dels festivals i cicles
Garrotxinàrius: www.facebook.com/ofolkolot/?fref=nf
La Violinada d’Argelaguer: www.laviolinada.com
Folkestoltes: http://qrambla.blogspot.com.es/search/label/portada
Rubrifolkum: www.quihiha.cat/rubrifolkum/

6a edició de

LES VESPRES DELS DIMECRES
Sessions d’improvisació folk
Els dimecres de febrer, març i abril a les 21.30 h al Bar del CAT
El contrabaixista i compositor Marcel Casellas (Cobla
Catalans dels Sons Essencials) tornarà a coordinar les
sessions de trobada creativa amb parelles de músics
que no havien coincidit als escenaris. Són concerts
gratuïts que tindran lloc cada dimecres al vespre al
Bar del CAT, i en què Casellas convida els músics de
les deu sessions a improvisar sobre un repertori
d’arrel, a crear complicitats entre els músics i, encara
més, entre els músics i el públic que escolta, beu,
canta, balla i participa de l’espectacle.
Marcel Casellas provoca que músics que sovint no han tocat mai junts dalt d’un escenari sumin les
seves sensibilitats al servei d'un espectacle que busca l'equidistància entre la qualitat musical i
l'espontaneïtat. Es potencia la barreja de diversos nivells i instruments i es dóna l’oportunitat als
alumnes de música a participar-hi en algun moment de la sessió.
A les Vespres del dimecres hi ha molta planificació tant per part de la coordinació com dels
participants, però un cop ha començat, la Vespra pren vida pròpia. Sabem com comença però no per
on passarà ni com ni quan acabarà.

Un repte que cap músic vol defugir!

Escoltar i veure, beure i ballar, cantar, compartir i improvisar…
PROGRAMA LES VESPRES DELS DIMECRES
06.02.19 – Carol Duran (Violí) i Alfons Rojo (guitarra)
13.02.19 – Aurore Vizentini (tenora) i Oriol Pidelaserra (teclats)
20.02.19 – Francesc Marimon (acordió)
27.02.19 – Sònia Àrias (gralla) i Marçal Ramon (acordió)
06.03.19 – Eduard Casals (clarinet) i Sandra Monfort (guitarra)
13.03.19 – Joana Gumí (violí) i Pau Benítez (acordió)
20.03.19 – Maria Cruz (saxo tenor) i Carles Belda (acordió)
27.03.19 – Andreu Triguero (dolçaina) i Meritxell Neddermann (teclat)
03.04.19 – Clara Ayats (violí)
10.04.19 – Heura Gaya (gralla) i Pau Barberà (acordió)

DANSES I BALL FOLK
NIT DE BALL FOLK
Dissabte 19 de gener de 2019
21.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
BRUNZIT presenta disc INC
CLAU DE LLUNA
presenten Trenta anys tocant, ballant i el que sorgeixi
Nit doble de dansa popular amb Brunzit, formació que presenta el
seu segon disc, i la celebració del trentè aniversari de Clau de Lluna.

FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA
Divendres 25 de gener de 2019
Taller de ball de bot, 19.00 h, CAT – T: 12 € / A: 8 €
S’ESTOL DES GERRICÓ
Concert i Ball de Bot, 22.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
S’ESTOL DES GERRICÓ
Amb la Federació de Foguerons de Sa Pobla a Gràcia
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.

NIT DE BALL FOLK
Dissabte 16 de febrer de 2019
21.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
DIÀDONA presenten 10 anys amb el Pep
L’Associació Diàdona celebra 10 anys i vol fer-ho amb una nit de
ball folk amb grups i artistes convidats i dedicar-la a l’activista
cultural, músic i mestre ballador Pep Lizandra.

BALL DE CARNAVAL
Divendres 1 de març de 2019
22.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
FLOWK presenten el primer disc

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

NIT DE BALL FOLK
Dissabte 9 de març de 2019
Taller de Ball Folk, 19.00 h, CAT – Gratuït amb l’entrada al ball folk
CORRANDES SÓN CORRANDES

Ball Folk, 21.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
JOAN FRANCÉS TISNÈR Concert ball Electrotrad
CORRANDES SÓN CORRANDES
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.

DIADA DE SANT PATRICI
Diumenge 17 de març de 2019
Exhibició de dansa irlandesa, 12.00 h, CAT
Fi de Festa: Concert – Ball, 15.00 h, CAT
FAR I ESCOLA DE DANSA IRLANDESA MEDITERRÀNIA
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.

FESTA FINAL DELS TALLERS DEL CAT
Dimarts 19 de març de 2019
Festa Final dels Tallers del CAT, 20.00 h, CAT – Entrada gratuïta
ALUMNES I PROFESSSOR DELS TALLERS DE MÚSICA I DANSA DEL CAT
Concert, ball folk i escenari obert per demostrar la feina ben feta de l’alumnat
dels tallers del C.A.T.

20 ANIVERSARI REVISTA CARAMELLA
Dissabte 23 de març de 2019
Ball Folk, 21.30 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
RASCANYA presenten disc AUIA
Els valencians Rascanya porten el repertori del seu últim disc a la nit de
celebració dels 20 anys de la revista Caramella.

BALLAR GRÈCIA A GRÀCIA
Dissabte 30 i diumenge 31 de 2019
Curs de danses gregues a Tràcia, Macedònia i les illes gregues, matí i
tarda, CAT / 50 €
Nit de Ball, 22.00 h, CAT – T: 10 € / A: 8 € / AC: 5 €
FESTA GREGA GLENDI
Amb Agrega’t
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.

CLOENDA DEL XXXII FESTIVAL FOLK INTERNACIONAL
TRADICIONÀRIUS
Divendres 12 d’abril de 2019
22.00 h, CAT – T: 12 € / A: 10 € / AC: 6 €
LA TÍPICA presenten La banda de Festa Major
Amb la col·laboració dels Castellers de la Vila de Gràcia
Després del seguici de cloenda, La Típica durà les danses i melodies
tradicionals de la Festa Major de Vilafranca cap a terrenys contemporanis.

EXPOSICIONS
CAT25
Fins al 21 de gener de 2019
Aquesta nova edició del Tradicionàrius ens ofereix la
possibilitat de celebrar el 25è aniversari del naixement
del C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius com a seu
estable de programació de música folk del país. Ho
farem amb una exposició i un gran concert. A la
mostra s’hi veurà representada tota la història del CAT
amb fotografies, material gràfic, premis, llibres i tot el
que el CAT ha produït.

UN MÓN DE MIL DIMONIS
Dijous 24 de gener de 2019
Inauguració, 20.00 h, CAT – Entrada gratuïta
Del 24 de gener al 24 de febrer de 2019
La Federació de Foguerons de Sant Antoni a Gràcia acull
l’exposició Un món de mil dimonis, produïda per la Fundació
Mallorca Literària, a través de la Casa Pare Ginard. Museu de
la Paraula. La mostra estarà repartida en tres seus de Gràcia,
el Centre Artesà Tradicionàrius, La Violeta de Gràcia i l’Orfeó
Gracienc. L’exposició és una ullada a les expressions culturals
d’arreu del món, a la recerca de figures dimonieres que
puguin constituir equivalents o contrapunts als dimonis
mallorquins, corresponents per semblança o per diferència.
Les 50 representacions dimonieres recollides es classifiquen
d’acord amb la correspondència de cada ritual dins del cicle de
l’any: estiu, tardor, hivern, primavera o tot l’any. La distribució
dels 50 dimonis identificats i geolocalitzats es reparteix en 3
mapes: àrea de cultura catalana (Illes Balears, Catalunya, País
Valencià); àrea d’Espanya i Europa i àrea resta del món.
Al CAT podreu contemplar l’obra de l’artista Charles Fréger
(França, 1975) presentant dues de les seves sèries, “Wilder
Maan” i “Yokainoshima. Illa de monstres”, dimonis d’Europa i del Japó.
Horaris i seus de l’exposició
Centre Artesà Tradicionàrius:
La Violeta de Gràcia:
Orfeó Gràcienc:

dll-dv de 17 h a 21 h
dll-dv, de 9 a 13 h i de 16 a 23 h; ds-dg de 10 a 23 h
dll, dim, dv de 17 a 20 h; dts-dj de 17 a 20.45 h

SI MIREU EL VENT D’ON VE
50 ANYS DEL GRUP DE FOLK

Dimarts 29 de gener de 2019
Inauguració, 20.00 h, Arts Santa Mònica – Entrada gratuïta
Del 29 de gener al 24 de març de 2019
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.

PETE SEEGER: EL PODER TRANSFORMADOR DE LA CANÇÓ
HOMENATGE A PETE SEEGER 1919-2019
Dijous 28 de febrer de 2019
Inauguració, 20.00 h, CAT – Entrada gratuïta
Del 28 de febrer al 12 d’abril de 2019
Aquest any 2019, se celebra el centenari del naixement de Pete Seeger, un músic activista cultural que
va lluitar pels drets civils de la gent de color, l’antibelicisme, la defensa activa del medi ambient amb el
convenciment que amb la música i les petites actituds personals, es pot arribar a canviar el món.
L’exposició és una producció que inclou materials i patrimoni de Ramon Nadal, estudiós i
col·leccionista que durant anys ha recollit una documentació exhaustiva sobre Seeger. Ell, juntament
amb els integrants de ‘Tren Seeger’ han impulsat l’associació ‘Amics de Pete Seeger’. Seguidament, es
presentarà el documental The power of the song, que recull entrevistes antigues i més actuals amb
col·legues i amics que l’admiren.

DOCUMENTALS
EL PODER DE LA CANÇÓ
HOMENATGE A PETE SEEGER 1919-2019
Dijous 28 de febrer de 2019
Presentació 20.00 h, CAT – Entrada gratuïta
El poder de la cançó

Aquest documental tracta sobre la vida i la música del
cantant de folk Pete Seeger. Un film que va guanyar un Emy,
produït per la dona de Seeger, Toshi Seeger, amb 85 anys. El
documental inclou entrevistes amb Arlo Gurthie, Bruce
Springsteen, Bob Dylan, Joan Baez, Tom Paxton, Mary Travers (of
Peter, Paul and Mary), Natalie Maines, I molts familiars I amics de
Seeger.

CANT AL RAS. LA NIT DEL POBLE
20 ANIVERSARI REVISTA CARAMELLA
Dissabte 23 de març de 2019
Presentació 21.30 h, CAT – Entrada gratuïta
Cada any, des del 1997, el tercer dissabte de maig, Massalfassar
(l'Horta Nord) convoca cantadores, cantadors i grups de música folk i
tradicional a trobar-se al voltant d’un escenari obert per compartir
las seva estima per la cançó valenciana de tradició oral. El 2017,
aprofitant el vintè aniversari de la Trobada, Josep Pitarch i Rosa Roig
enregistraren el documental Cant al Ras. La nit del poble produït per
Lapònia TV. En paraules dels seus directors, el documental “naix com
a projecte personal per tal de fixar i donar valor a una iniciativa
cultural i popular, cridanera per la seua senzillesa i honestedat. En la
mateixa línia de construcció col·lectiva que suposa la celebració de la
nit del Cant al ras, el documental es va realitzar en la seua major part
al llarg dels dos dies que aglutinen la posada en marxa de
l’esdeveniment, amb tres equips de filmació que seguien en paral·lel
els últims preparatius i l’esdevenir d’alguns dels personatges que
representen les diferents parts que entren en joc una nit a l’any per
tal d’oferir un autèntic mostrari del cant rural valencià”.

