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Setembre altra vegada torna a ser el mes de trobada de la cultura dels 
pobles. Un cop més les Jornades Internacionals Folklòriques estan 
presents al calendari català d’activitats culturals, socials i lúdiques. 

El 2014, ple d’esperança i anhels, ha estat també un any de canvis per 
Adifolk. Malgrat tot, l’esperit d’agermanament i difusió del folklore, 
expressió base de la cultura d’arrel dels pobles, segueix tant ferm com 
quan el 1972 organitzarem la primera edició del festival a Barcelona.

Enguany ens visiten grups d’Europa, Àfrica, Amèrica del Sud i Àsia 
Occidental que, de ben segur, ens faran gaudir dels seus costums, 
la seva alegria i els seus cants i danses. Les actuacions als diferents 
pobles i ciutats del nostre país seran la mostra més palpable i fefaent 
de l’entesa entre les cultures del món. 

Calella torna a ser la seu i el recer dels grups participants. Els seus 
carrers s’ompliran de color, música i alegria a partir del 4 de setembre, 
tot coincidint amb l’inici de les Jornades Internacionals Folklòriques. 
Fins el diumenge següent, els grups participants recorreran la geogra-
fia catalana per oferir-nos un tast del seu folklore. És una ocasió que 
no podem desaprofitar.

Una vegada més, per tant, cal agrair a totes les poblacions que acullen 
les diverses actuacions, a les administracions i entitats públiques o 
privades així com als grups actuants que amb el seu esforç facin pos-
sible un any més les JIF. El meu reconeixement més sincer també pels 
voluntaris i col·laboradors d’Adifolk, part imprescindible del festival. 

Com va dir el poeta “tot està per fer i tot és possible”. Les JIF també 
i Adifolk és conscient que cal està repensant constantment el festival 
internacional de folklore de Catalunya per tal que la seva qualitat sigui 
la que el nostre país reclama. Ara, però, és el moment de seure i fruir 
de la música i la dansa o d’aixecar-se i participar als balls. Això són les 
JIF, gaudim-ne.

L’any 1972, a Barcelona, i en el si de Esbart Lluís Millet, 
es constituïa un moviment de divulgació folklòrica 

amb el nom de Jornades Internacionals Folklòriques (JIF), 
que treballava sota el lema de 

“Les danses dels pobles pel nostre poble”



   

42 anys de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

Montserrat Candini
Alcaldesa de Calella

Res ni ningú pot negar el valor que representa la cultura com a element 
integrador entre les nacions.

A través de les seves danses, pobles de tot el planeta mostren al món 
la seva identitat, perfilada a través de la seva història, moltes vegades a 
contracorrent. Una identitat que, sovint, es preserva gràcies a la feina de 
milions de persones que han treballat durant segles per mantenir vius els 
seus orígens perquè les generacions més joves no oblidin d’on vénen. 

Són expressions culturals que aconsegueixen unir les persones sense tenir 
en compte la seva ideologia, la seva classe social ni el color de la seva pell, 
que uneixen els pobles com les arrels uneixen diferents arbres sota la terra 
d’un mateix bosc.

Danses que, gràcies a les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalun-
ya, viatgen des de tot el món fins aquest humil escenari de Calella, per 
demostrar-nos com de curta pot ser la distància que ens uneix.

Benvinguts, un any més, a Calella.

Benvinguts a Catalunya.

Acte Inaugural a Calella 
Dijous, 4 de setembre 

21.00 h - Cercavila de tots els grups fins a la Fàbrica Llobet i Guri

Itinerari: Riera de Capaspre, Jovara, Escoles Pies, plaça de 
l’Ajuntament, Bisbe Sivilla, Església, Ànimes, Llobet i Guri fins a la 
fàbrica.

22.00 h - Fàbrica Llobet i Guri

- Mostra dels grups participants
  Conjunt folklòric nacional “Arbana”- Albània
  Raslavican - Eslovàquia
  Perú Ritmos i Costumbres - Perú 
  Mazibuye Emasisweni Taxido - Sud-àfrica
  Conjunt Folklòric Nacional “Othello” - República turca 
  de Xipre del Nord
  Colla sardanista Xàldiga - Catalunya

- Acompanyament musical
  Cobla Volta al Món - Catalunya



Grup folklòric sud-africà que fomenta la cultura i l’art del país i fo-
menta la participació de la joventut local en les arts escèniques. 
Fou un projecte nascut per allunyar a aquests joves, mitjançant la 
dansa, de la violència i la marginalitat que patien. 
Els seus membres provenen d’entorns culturals diversos, un fet 
que enriqueix l’espectacle que ofereixen i ens apropa la enorme 
tradició folklòrica del país.

Mazibuye Emasisweni Taxido - Sud-Àfrica

Companyia de música i dansa formada el 2005 amb l’objectiu de di-
fondre el folklore nacional del seu país. Les danses que ofereix con-
tenen la riquesa heretada de les antigues civilitzacions que habitaven 
les seves terres barrejada amb un espectacle alegre i colorista.

Ritmos y costumbres - Perú 

´

´

Fundat el 1998 a la ciutat de Tirana, aquest grup ha representat al seu 
país en diversos festivals folklòrics d’arreu d’Europa. Acompanyen les 
seves danses les interpretacions de melodies tradicionals mitjançant 
instruments  de música popular provinents de Tirana i d’altres regions 
del país. Entre les danses que ofereixen al seu repertori destaquen 
la Dansa del casament de Tirana o la dansa de les noies de Tropoja. 
En totes elles els dansaires llueixen els vestits tradicionals de cada 
localitat mostrant així la riquesa etnogràfica del país. 
Els músics les acompanyen al so del violí, l’acordió, el clarinet, el llaüt, 
el tambor i la flauta.

Conjunt folklòric nacional “Arbana”- Albània

Grup folklòric provinent d’Eslovàquia oriental que mostra la diversitat 
del folklore local a través de les seves danses i els vestits tradicionals 
que llueien els seus components. Han participat en diversos festivals 
folklòrics d’arreu d’Europa.

Raslavican - Eslovàquia
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Mazibuye 
Emasisweni TAXIDO                                  
(Sud-Àfrica) 

Ballet Folklòric 
Nacional “Arbana”                                   
(Albània)

Perú Ritmos 
i Costumbres                          
(Perú)

Conjunt Folklòric 
Nacional “Othello”                                       
(Xipre del Nord)

Folklore Ensemble
“Raslavican”                       
(Eslovàquia)

22.00 h - Acte Inaugural a la Fàbrica Llobet i Guri - Calella

22.00 h                            
Sala de Cultura 
“Cal Gallifa”                   
Sant Joan Vilatorrada

22.00 h                            
Sala de Cultura 
“Cal Gallifa”                  
Sant Joan Vilatorrada

21.15 h                            
Plaça de la Vila                 
Santa Perpetua de 
Mogoda

22.00 h
Fàbrica Llobet i Guri                
Calella

22.00 h
Fàbrica Llobet i Guri                
Calella

22.00 h                            
Parc Reguissol                      
Santa Maria 
de Palautordera

22.30 h                            
Plaça de l’església                      
Rajadell

22.00 h                            
Parc Reguissol                      
Santa Maria 
de Palautordera

19.00 h                            
Casino del Centre                      
L’Hospitalet de Llobregat

21.30 h                            
Pavelló Gran                      
Puig-reig

17.00h - Acte a Barcelona 
al Castell de Montjuïc

18.00h - Acte a Barcelona 
 al SAT - Sant Andreu Teatre 
 carrer Neopàtria, 54

Entrada lliure Entrada gratuïta

Reserva d’invitacions a: adifolk@adifolk.cat
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La Xàldiga som un grup de dansaires joves que intentem mantenir 
viu l’esperit sardanista apropant-lo als nostres dies. 
Fins l’any 2012 era la colla juvenil del Grup Sardanista Maig i en 
aquesta categoria va aconseguir èxits com “Colla completa de Ca-
talunya 2012”  gràcies al triomf en les tres categories. 
Des de l’any 2013 ocupa el lloc de colla gran del grup juntament 
amb la Colla Maig.

Colla sardanista Xàldiga - Catalunya

El folklore ocupa un lloc important pels xipriotes turcs que pel seu 
enclavament geogràfic reberen influències diverses (romans, bi-
zantins, venecians i turcs) deixaren la seva petjada en el patrimo-
ni cultural d’aquesta illa mediterrània. El conjunt folklòric nacional 
“Othello” de la república turca de Xipre del Nord, fou creat el 1977.
La major part de les danses del seu repertori es dediquen a temes 
quotidians. La terra,l’agricultura tradicional i familiar, el transport 
de l’aigua, els conreus... La seva música conté paraules que refor-
cen l’efecte dels moviments als balls.
Els instruments musicals  i els vestits tenen també un impor-
tant interès. 

Conjunt Folklòric Nacional “Othello”- República turca de Xipre del Nord
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42 anys de les Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya

Acte a Barcelona 

Diumenge, 7 de setembre 

17.00 h - Castell de Montjuïc - Carretera de Montjuïc 66

- Mostra dels grups participants

  Mazibuye Emasisweni TAXIDO - Africa del Sud

  Ballet Folklòric Nacional “Arbana” - Albània

  Colla sardanista Xàldiga - Catalunya

- Acompanyament musical

  Cobla Volta al Món - Catalunya

Acte a Barcelona 

Diumenge, 7 de setembre 

18.00 h - Sant Andreu Teatre - carrer Neopàtria, 54

- Mostra dels grups participants

  Conjunt Folklòric Nacional “Othello” - Xipre del Nord

  Folklore Ensemble “Raslavican” - Eslovàquia

  Colla sardanista Xàldiga - Catalunya 

- Acompanyament musical

  Cobla Volta al Món - Catalunya

Reserva d’invitacions a: adifolk@adifolk.cat

Entrada lliure Entrada gratuïta

Cobla Volta al Món - Catalunya



La dansa, com a expressió cultural i col·lectiva, és una excel·lent forma de conèixer les tradicions i la cultura dels pobles…
disseny         comunicació - Jordi Carrasco i Estalella

Ajuntament de Calella


