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E l record de la situació viscuda el 2020, la pandèmia provocada pel virus Covid19, fa alguns segles hauria passat a formar 
part del repertori de les cançons tradicionals. La doctora en musicologia Glòria Ballús va escriure l’any 2008 un article sobre 
les cançons tradicionals i les malalties. Bàsicament, les músiques i les lletres contenen advocacions per a la prevenció o 

el guariment de qualsevol mal amb rituals màgics o pregàries religioses. Ens acollim a la protecció dels metges santificats Sant 
Cosme i Sant Damià:

Puig Déu us ha dat tal ma

Y virtut, per potencia

Sant Cosme i Sant Damià

Llevaunos tota dolencia 

La música tradicional neix, creix i es modifica molt arrapada a les vicissituds de la vida i el que hem viscut enguany no serà cap 
excepció. Amb les limitacions conegudes, la nostra opció. Al llarg d’aquest any, ha estat la de mantenir al màxim la nostra activitat 
segons les regles de cada moment. I cal explicitar l’agraïment a totes les moltes persones que ens heu anat seguint i als i les 
músics que ens heu ajudat. Aquest és el principi que, tot i les incerteses d’ara mateix, ens ha dut a preparar aquesta proposta pel 
TRADICIONÀRIUS 34. A ritme de vals, el Tradicionàrius estrena la seva primera edició amb la direcció de la Carol Durán Moreno i 
inicia el procés de renovació que s’anirà fent cada vegada més perceptible els propers anys.

A l’inici del confinament ens va ferir la notícia de la mort d’en Víctor Nubla, amic i company de tantes aventures a la República de 
Gràcia i més enllà. Aquest TRADICIONÀRIUS honora la seva memòria i afirma que Gràcia continuarà sent un territori sonor.

Equip del CAT

DIRECCIÓ ARTÍSTICA

Carol Durán

GERÈNCIA I PRODUCCIÓ TÈCNICA

Quim Soler

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ

Comptabilitat i secretaria: Montserrat “Rat” Codines

Administratiu i atenció al públic: Carles León

ÀREA DE COMUNICACIÓ

Premsa: Andrea Moliner

Públics: Sara Peralta

CONSELL DE DIRECCIÓ DEL CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

Isidre Pelàez ‘Tito’, Esteve León, Quim Soler i Carol Durán

TRADICIONÀRIUS 

2021 34a edició

SEGUEIX-NOS A 
@tradicionàrius 
#tradicionarius  
#tradicionàriusfa34      

Tradicionàrius

Parada Metro Fontana

Carrer del Torrent de l’Olla

Carrer Gran de Gràcia
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COM ARRIBAR-HI 
Metro L3 Fontana 
Autobús: 22, 24 i V17 
Ferrocarrils: Gràcia

VENDA D’ENTRADES
INTERNET 
Amb el sistema ENTRADIUM  
www.entradium.com

Sense despeses de gestió. La venda anticipada 
finalitzarà una hora abans del concert.

AL CENTRE ARTESÀ 
TRADICIONÀRIUS
Taquilla de 17.00 h a 20.00 h

La taquilla s’obrirà una hora abans de començar el 
concert i només es podran vendre entrades per al 
concert del mateix dia.

MODALITATS
AMICS DEL CAT 

• Venda d’entrades amb el 50% de descompte 
estable per a tots els concerts al CAT 
Tradicionàrius

• Descomptes especials a altres espais del 
Festival Tradicionàrius

• Reserva preferent d’entrades per correu 
electrònic.

• Invitació per a la inauguració del 34 Festival 
Folk Internacional Tradicionàrius

• Entrades gratuïtes per a determinats concerts

PROMOCIONS I 
DESCOMPTES
 
Troba el teu descompte a tradicionarius.cat: 

• Si ets subscriptor del butlletí CAT

• Si ens segueixes a les xarxes socials  
@tradicionarius

• Avantatges socials
• Venda d’entrades amb descompte directe del 

20%  a taquilla per:
Estudiants, famílies nombroses i 
monoparentals, persones amb disminució, 
aturats, majors de 65 anys i menors de 14 anys

• Entitats associades i mitjans col·laboradors:
• Venda d’entrades amb el 20% de descompte 

estable per a tots els concerts al CAT 
Tradicionàrius

• Fins al 40% de descomptes especials segons 
concerts.

• Descomptes i promocions exclusives 
• Venda d’entrades amb descompte directe 

del 20%  a taquilla per a 2 persones amb 
acreditació amb carnet de: Biblioteques,  
TRESC, Carnet Jove, VxL, Plataforma per la 
Llengua, ESMUC, EMMCA, L’Independent 
de Gràcia, Fundació Festa Major de Gràcia, 
Federació d’Ateneus de Catalunya

INFORMACIÓ  
D’INTERÈS
CENTRE ARTESÀ  
TRADICIONÀRIUS 

Plaça Anna Frank, s/n 
08012 Barcelona
Telèfon: 93 218 44 85
tramcat@tradicionarius.cat 
www.tradicionarius.cat



E l Tradicionàrius torna per omplir de música l’hivern. A ple 
gener, ens abraça amb llum d’estiu i ens fa viatjar sense 
sortir del cor de Gràcia.

Arribem a l’edició 34 -que bé podria llegir-se com un compàs ternari, 
a l’estil de la jota o el ball pla- i inicio amb molta il·lusió aquesta nova 
etapa de Directora Artística del Festival. Vull començar dedicant, 
abans que res, un agraïment molt afectuós al Jordi Fàbregas per la 
immensa tasca que ha dut a terme tots aquests anys. I encara un 
segon agraïment, per l’equip que m’envolta i amb qui treballarem 
intensament per enfortir, promocionar i divulgar la música d’arrel, 
no només a casa nostra sinó també a nivell internacional. Sense 
vosaltres, no hauria pogut assumir aquest repte.

Em sento a casa. El Tradicionàrius m’ha vist créixer. L’Artesà antic, 
amb les seves parets i rajoles plenes de música i records, on he 
tocat tantes vegades i he gaudit de tants concerts entre amics i 
converses infinites. També la Vila de Gràcia, on he estat veïna 
durant molts anys.

I una sap que és casa perquè fins que no se’n marxa no en 
descobreix el valor que té. I això és el que em va passar estant a 
Finlàndia, on havia anat amb la il·lusió de capbussar-me en aquella 
música màgica que m’atrapava. Allà, veient com els països nòrdics 
estimen i cuiden el seu llegat musical, vaig adonar-me de la riquesa 
patrimonial de la nostra música. El Tradicionàrius fa 34 anys que 
ens ho demostra.

Per això, aquest hivern tan diferent, tornarem a arribar amb força, 
amb imaginació, amb resiliència i amb tossuderia perquè volem 
fer-vos ballar. I ho farem encara que sigui a través de les pantalles, 
si cal.

Us convidem a sentir el batec de les arrels. A cada batec, el cor 
s’eixampla i s’omple de vida. Que cada batec ens abraci, doncs, que 
contagiï energia, que ens faci sentir més a prop entre nosaltres. 
Viatjarem al passat i al present, anirem a l’essència i buscarem els 
límits.  

I encomanem-nos a Sant Rorro perquè ja sabem que resistir és 
vèncer. Salut, alegria i molta música!

EL BATEC DE 
LES ARRELS

CAROL DURÁN MORENO



CONCERTS
ELISEO PARRA
MARALA
COCANHA
ERREBAL
SABOR DE GRÀCIA
PEP GIMENO “BOTIFARRA”
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC 
LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN 
LES VIOLINES
CORRANDES SÓN CORRANDES I JAUME ARNELLA
EL BELDA I EL CONJUNT BADABADOC
URBÀLIA RURANA
LA COIXINERA
QUARTET BROSSA
TRA, TRA, TRA
LUAR NA LUBRE

TRADICIONÀRIUS AL PALAU
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA 
RODRIGO CUEVAS

TRAD D’AUTOR
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS
MARIA RODÉS 
PAULA GRANDE I ANNA FERRER
JOAN TOMÀS, 125 ANYS DONANT VIDA A LES CANÇONS
JAUME ARNELLA I RAFEL SALA + FETUS
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA

traDDigital
VEUS CREUADES
CONTINGUTS EN DIGITAL (Canal Youtube / Instagram Live)
DESCOBREIX GRÀCIA AMB SABOR
JOC SANT ANTONI I EL DIMONI
CONVERSES AMB COMUNITAT DE CULTURA TRESC
VÍDEORECOMANACIÓ DE CULTURA POPULAR

ARRAN D’ESCENARI
COLOMA BERTRAN 
MANU SABATÉ, CARLES MARIGÓ I DAVID DOMÍNGUEZ
LA COMPANYIA MINIMÍssimA 
PAU BENÍTEZ, BLAI CASALS I MANU SABATÉ

EN XESCO EN FA 75
LANDRY EL RUMBERO
LA TRESCA I LA VERDESCA & XIRRIQUITEULA TEATRE

LES VESPRES DELS DIMECRES
AMB MARCEL CASELLAS I CONVIDATS 

FOGUERONS
BIEL MAJORAL
LLIBRE: "CALENDARI FOLKLÒRIC DE MALLORCA. TARDOR" 
CONCERT LLAVORS DE FONOLL
“ODA A LA SOBRASSADA”



CONCERTS

ELISEO PARRA
Cantar y batir, un disc pur  
i essencial a ritme de veu i percussions

Eliseo Parra és un dels artistes de més renom en el món de la música popular a Espanya, no només 
pel seu coneixement de la cultura musical i etnològica com a investigador i divulgador sinó també 
per l’energia, capacitat per al mestissatge i per haver encomanat el seu llegat i la seva passió pel folk 
a tota una nova generació de músics i aficionats. Al Tradicionàrius estrenarà en primícia el seu últim 
i esperadíssim disc, Cantar y batir. Una proposta d’11 cançons amb textos tradicionals gestat durant 
el primer confinament d’aquest 2020. Ha creat un disc pur, simple i essencial, amb gèneres antics de 
balls recreats i de nova composició a ritme de percussions i veus. 

Eliseo Parra: veu  // Guillem Aguilar: baix  //  Aleix Tobias: percussió  //  Dani Espasa: teclats //  
Xavi Lozano: instruments de vent

+ @ParraEliseo34

20.00 h CAT

ALMANAC DEL CORDILL
20 anys

L’almanac és un calendari que segueix els cicles de vida natural i recorda els rituals de la vida humana, 
pero també és una revista que dura un any. L’Almanac del Cordill rescata la saviesa útil dels avis i 
les iaies, i la posa al dia, a l’abast de tothom. Per tenir sempre a mà la saviesa popular, hem creat 
la Biblioteca del Cordill, una col·lecció de manuals de cultura pràctica que responen a diverses 
preguntes. Amb aquesta exposició es posa de manifest els 20 anys de divulgació de la Biblioteca 
del Cordill.

Edita i produeix: GrataLectura - Cordill

CAT Exposició

ALMANAC
40 anys

Almanac va ser el primer disc de La Murga l’any 1981 (lp EDIGSA 01L0263), un “supergrup” que 
va reunir a Josep Pons, Eduard Altaba, Saki Guillem, Enric Esteve, Josep Cabré, Eliseu Parra i 
Jordi Fàbregas amb la voluntat de portar les cançons i melodies tradicionals cap a un espai de 
dignificació merescuda, experimentació necessària, risc, respecte i divulgació. D’aquella experiència 
en van sorgir moltes propostes com les quatre edicions dels “SARAU DE PRIMAVERA” als Jardins 
de l’Antic Hospital de la Santa Creu (1982,1984,1985,1986) precedents del naixement del Festival 
Tradicionàrius.

Ara, 40 anys després, Jordi Fàbregas ha reunit un bon grapat de músics per presentar una versió 
reinterpretada i diferent però amb l’esperit il·lusionador renovat i augmentat i contemplant amb un 
cert orgull el testimoni recollit per les generacions posteriors d’aquell Almanac de La Murga. La música 
dels veterans Eduard Casals, Sergi Vergés, Jordi Macaya, Saki Guillem, Eliseo Parra i Jordi Fàbregas 
es mesclarà amb la dels més novells: Cati Plana, Jordi Barbet “Kami”, Iu Boixader i Roger Andorrà per 
inaugurar la 34a edició d’un festival Tradicionàrius ple de canvis, energia i música folk a dojo. 

Cati Plana: acordió diatònic  //  Roger Andorrà: gralla, tarota, clarinet, saxos  //  Eduard Casals: viola 
de roda, clarinet, flabiol, whistle  // Sergi Vergés: trombó, tuba  //  Jordi M. Macaya: viola, tarota, veu, 
seqüències  //  Jordi Barbet “Kami”: bateria, percussió mediterrània  //  Iu Boixader: contrabaix, baix 
elèctric  //  Saki Guillem: arranjaments i producció general, teclats i seqüències   //  Jordi Fàbregas: 
veu, guitarra, gralla i coordinació  // Amb la col·laboració especial d’Eliseo Parra

15 € / 12 €

BALL HOMENATGE
amb Blanca Mostaza i Pau Benítez

Sovint, quan volem fer un acte de reconeixement envers una persona, grup o institució, ens 
trobem que ens falten ritus reconeguts que exterioritzin els sentiments de benvinguda, salutació, 
homenatge... Aquesta funció l’ha feta moltes vegades, en música, “El cant dels ocells”. L’any 2009, 
Joan Serra i Jaume Arnella van crear el Ball d’Homenatge, un ritual per a ser interpretat per un músic 
i un ballador. La música està extreta del Ball de Gitanes de Sant Celoni, i la dansa es basa en els punts 
i la gestualitat d’arrel tradicional, però amb un aire contemporani. Per inaugurar el Tradicionàrius 34, 
comptem amb la dansa de Blanca Mostaza i el flabiol i tamborí de Pau Benítez.

Dis

16
Gener

INAUGURACIÓ
19.30 h Plç. Anna Frank Directe Instagram



COCANHA
Puput, polifonia occitana hipnòtica  
a ritme de percussions

Cocanha, Caroline Dufau & Lila Fraysse, ens convida a ballar amb la paraula i la veu que 
s’enlairen, ressonen i es projecten al ritme de les pulsacions de panderetes, tambors de cordes 
i la percussió corporal de peus i mans. El seu repertori tradicional en llengua occitana explora 
sonoritats úniques, jugant amb les paraules, reescrivint-les o inventant-les. Les dues veus de les 
protagonistes es complementen cultivant el minimalisme i la sinceritat d’un so acústic amplificat 
per les percussions. El seu nou disc, Puput, expressa un missatge clar i qüestiona la misogínia i 
la relació amb la norma social actual. 

Caroline Dufau & Lila Fraysse: veus i percussions (tambor de cordes, peus i mans)  //   
Sanz Grosclaude: sonorització
 
El dissabte 6 de febrer les podreu escoltar al Garrotxinàrius d’Olot! Tota la imformació a: 
www.olotcultura.cat/

+ @cocanha

CORRANDES 
SÓN CORRANDES  
I JAUME ARNELLA
Pedra foguera, cantant de prop 
amb identitat i passió

LES VIOLINES
25 anys composant entre violins 
i dones

EL BELDA  
I EL CONJUNT 
BADABADOC
Grans èxits de la música 
catalana... per jamaicanes

MARALA
A trenc d’Alba, arrel lluminosa i trencadora

LAURA ESPARZA  
I CARLOS ESTEBAN
Mare Natura, melodies tradicionals 
amb pinzellades electròniques

El duet valencià Laura Esparza i Carlos Esteban, 
guanyadors del Concurs Sons de la Mediterrà-
nia 2020, proposen un estil íntim i personal que 
integra pinzellades electròniques amb harmo-
nies i melodies més tradicionals

Laura Esparza: veu //  Carlos Esteban: 
multiinstrumentista //  Iván Espí: guitarra

+ @lauraespcarlosest

L’espectacle Pedra foguera és una reflexió de 
la vida de músic, del seu punt de vista de les 
coses, com una pedra foguera s’encén davant 
del públic, amb el frec a frec de les mirades.

Jaume Arnella: veu i guitarra   //   Anaís Falcó: 
veu i violí  //  Christian Simelio: veu i guitarró  //  
Jaume Casalí: acordió diatònic i veu

+ @corrandescat

Enguany fa 25 anys que la Simone Lambregts va 
crear Les Violines, un dels grups de referència 
en la història del folk català. Per celebrar-ho, 
ens oferiran un repàs de la seva trajectòria 
amb 25 composicions exclusivament de 
Simone Lambregts que han marcat un abans i 
un després en el violí folk de casa nostra. 

Simone Lambregts: violí, piano , guitarra // 
Clara Ribatallada: acordió diatònic   //   Núria 
Balcells: violí // Rebecca Macauley: viola // 
Maribel Rivero:  contrabaix, guitarra

Convidades - Fani Fortet: percussió, Roser 
Olivé: gralla, Carol Duran: violí

Per Carnaval, el Belda i el Conjunt Badabadoc 
tornen als escenaris per una nit especial de 
Carnaval al Tradicionàrius. El grup interpreta 
amb un estil caribeny clàssics del pop, el 
rock i la música tradicional catalana. A ritme 
de música caribenya i “patxanga” el grup farà 
moure al públic amb cançons com Al vent, 
Rosó i L’Empordà.

+ @beldavalls

Marala Trio (Selma Bruna, Clara Fiol i Sandra Monfort) són tres dones músics i compositores 
originàries de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Dalt de l’escenari s’evidencia la complicitat 
de les veus i els cossos, es mostren tal com són: valentes i feministes, despertes i conscients alhora 
que sensibles i vulnerables, carismàtiques i virtuoses. Són la llum que esvaeix la fosca. A trenc d’alba 
és el seu primer treball discogràfic, un aplec de composicions pròpies que giren l’ullada cap als cants 
de la terra. Veus de tradició, de proximitat i de nuesa es barregen amb guitarres i instruments de 
percussió tradicionals.

Clara Fiol: veu i percussió  //  Selma Bruna: veu, percussió i guitarra  //  Sandra Monfort: veu, percussió 
i guitarra  //  Toni Fort: flautes  //  Josep Cordobés: percussió

+ @maralatrio
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CAT

CAT

CAT

CAT CAT

CAT

12 € / 10 €

15 € / 12 €

12 € / 10 €

12 € / 10 € 12 € / 10 €

12 € / 10 €
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DANTZA i ERREBAL
Un cant poètic a la terra, vida i costums 

LA COIXINERA
Tenim i tindrem. Llibertat, presó, somnis i exili amb un to festiu

TRA, TRA, TRA
Tradició, conferència ballada en streaming

Dissabte 27 de febrer viatjarem amb la música i dansa del País Basc. A les 17.30 h projectarem la 
pel·lícula Dantza i a continucació us oferirem un col·loqui amb el director Telmo Esnal i el ballarí 
i violinista Gari Otamendi. A les 20.00 h Errebal ens proposaran un concert inspirat amb les 
músiques i la dansa de la pel·lícula.

Dantza explica la història del cicle de la vida, de la lluita per la supervivència. On el pas del 
temps està marcat pel curs de a natura i la dansa és el llenguatge escollit per explicar-ho. 
La música acompanya les rutines quotidianes, perquè la vida és ritme! El film proposa temes 
universals, vestits amb una simbologia particular, que representa l’univers hipnòtic de les danses 
tradicionals. Un cant poètic a la tradició, a la terra, a la seva gent, als mites i costums. Un relat 
sobre el miracle de l’existència. 

ERREBAL 

Gari Otamendi: violí  //  Eneko Dorronsoro: trikitixa  //  Ixak Arruti: uitarra

La Coixinera ens proposa un disc una mica diferent al que estem acostumats. Ens parlaran de 
llibertat, de somnis, de presó, d’exili i de retrobaments amb el seu to festiu tant característic. Per 
l’enregistrament del disc, s’han envoltat de grans músics col·laboradors com: Miquel Gil, Joseba 
Tapia, Carles Belda, Maira Comalat, Helena Bagué i Siddartha Vargas, Joan Rovira, Lluís Puig i 
Valtònyc, Lourdes Fabrés i Riu, entre d’altres. Un disc que mostra la seva determinació, il·lusió, 
somnis, i que tenen molta paciència, perseverança i tossuderia per aconseguir el que es proposin.

Alba Logan: gralla, viola de roda i coixinera  //  Dani Àlvarez: flabiol, acordió diatònic i veu // Enric 
Punsola: baix elèctric i veu   //   Fèlix Jurado: tarota, gralla, veu i coixinera   //   Jaume Punsola: 
guitarra elèctrica i veu  //  Oriol López: bateria

+ @LaCoixinera

Explica Dansa presenta una conferència ballada híbrida, amb connexions via streaming i 
presencial, que completa la trilogia de conferències ballades amb les quals fa un recorregut per 
la història i evolució de la dansa. TRA TRA TRA, Tradició Transmissió Traïció és una proposta 
que reflexiona sobre la relació i la influència mútua entre la dansa contemporània i tradicional. 

Explicador: Toni Jodar  // Guió i dramatúrgia: Helena Tornero i Bàrbara Raubert  // Acompanyament 
del projecte: Montse Colomé   //   Disseny audiovisual i realització: Tristán Pérez-Martín   //   
Comunicació: Sara Peralta i Andrea Moliner - CAT Tradicionàrius  // Codirecció: Beatriu Daniel 
i Toni Jodar

Coproducció: Fira Mediterrània de Manresa, Mercat de les Flors i Ésdansa 
Col·laboren: Centre Artesà Tradicionàrius, DonostiaKultura i Dantzagunea / Diputación Foral de 
Guipúzcoa

www.explicadansa.com // + @explicadansa

URBÀLIA RURANA
30 anys de camí i de conreu de la música folk valenciana

«Aquesta travessia va començar l’any 1990, quan Urbàlia Rurana ens vam convèncer que la 
música popular valenciana havia de navegar cap a altres terres...» Així s’expressa el grup en 
un dels seus últims treballs, ara, després d’aquests 30 anys de concerts i conreu de la música 
popular valenciana i mediterrània, volen presentar el seu balanç i prospectiva. L’aparició d’Urbàlia 
Rurana va suposar un revulsiu per a la música folk valenciana apostant per la música sense 
complexos i reactivant festivals amb la nova visió. Al concert del Tradicionàrius ens presentaran 
noves aproximacions al seu repertori, però també ens avançaran altres idees i propostes dels 
seus nous projectes. Perquè aquesta banda té la convicció que encara hi ha molt a fer, molt a 
rescatar, molt a cantar i celebrar, i que moltes coses encara han de passar.

Jaume Gosàlbez: dolçaina, saxo, tarota, flauta i veu  // Carles Gil: acordió, mandoles i veu  // Toni 
Torregrossa: guitarra, mandocello, guitarró i veu  // Joan Buigues: tuba i veu  //  Bernat Pellisser: 
bateria i percussions 

+ @urbaliarurana
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PEP GIMENO
“BOTIFARRA”
Arrels en casset. “Botifarra” despullat i íntim

CLOENDA
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC
El ball i el plany. A toc de rúmbia

Pep Gimeno “Botifarra” ens presenta Arrels en un format despullat, íntim i proper, acompanyat 
del guitarrista Miquel Pérez. Una tornada a les arrels d’un dels referents de la música popular 
valenciana, que des dels tretze anys començà a recórrer poble per poble, acompanyat per un 
altre músic, per enregistrar i preservar les cançons tradicionals.

Pep Gimeno “Botifarra” interpretarà el seu repertori habitual amb peces inèdites intercalant 
explicacions, anècdotes i dites populars que només ell coneix tan bé. Un concert amb sorpreses 
en què traurà aquella caixa de “cintes de cassette”, per recuperar en primícia alguna d’aquelles 
tonades amb tots nosaltres.

Pep Gimeno “Botifarra”: veu  //  Miquel Pérez Perelló: veu i guitarra

+ @botifarra_oficial // @PepBotifarra

Fundador de Dusminguet i ànima de La Troba Kung-Fú, Joan Garriga és una figura clau per 
entendre l’evolució de la música popular del segle XXI feta a Catalunya. Després de compondre 
i interpretar en directe la banda sonora dels dos darrers espectacles teatrals d’Oriol Broggi, el 
co-descobridor de la Rúmbia –barreja de rumba i cúmbia amb denominació d’origen vallesana- 
acaba de debutar amb un àlbum que apunta a clàssic instantani. Gravat entre 2019 i 2020 i 
mesclat en ple confinament, El ball i el plany (2020) és un viatge apassionant per tots els mons 
que caben a l’acordió de Joan Garriga: el Mediterrani de l’havanera i el raï, el Carib llatí, la Jamaica 
del reggae i el dub i, evidentment, el nord de Mèxic que inspira la seva nova formació. El veritable 
hereu de Gato Pérez es consagra a l’olimp de la fusió sense confusió.

Joan Garriga: veu, acordió i composició  //  Marià Roch: baix  //  Rambo: bateria  //   
Madjid Fahem: guitarra

www.joangarriga.cat // + @latrobakungfu 

SABOR DE GRÀCIA
Descobrint la Gràcia rumbera amb sabor

Amb 25 anys de trajectòria artística i experiència als escenaris, Sabor de 
Gràcia són els hereus de la Rumba Catalana de Peret. En la seva carrera 
musical han realitzat gires de concerts per Amèrica i Europa, col·laborant 
amb artistes de primer nivell com Gipsy Kings, Estrella Morente, Gilberto 
Santa Rosa… Per aquest 2021, Sabor de Gràcia ha creat un espectacle 
que recorre la història de la rumba fent una ruta guiada amb anècdotes 
i cançons explicades a partir del seu epicentre, a la vila de Gràcia de 
Barcelona. Un documental musical en viu en què barregen música, 
història i audiovisuals,  ple  de rumba i de vida.

+ @sabordegracia_oficial

Descobreix Gràcia amb Sabor des del teu dispositiu mòbil!  
Tota la informació a traDDigital.com

QUARTET BROSSA
Folkestral, música clàssica a cop de folk

El Quartet Brossa emprèn un nou projecte entusiasta i eclèctic que 
combina el coneixement de la música clàssica amb un alt sentit lúdic i 
enjogassat. Folkestral pretén orquestrar amb folk les melodies que els 
grans compositors del segle XIX i XX van prendre a la música tradicional. 
Una proposta que intenta difuminar les fronteres entre allò culte i allò 
popular i eixamplar el valor de les grans obres de la història de la música.

Aleix Puig i Pere Bartolomé: violins  //  Imma Lluch: viola  //  Marçal Ayats: 
violoncel  //  Gregori Ferrer: acordió  //  Albert Gumí: clarinet, vents diver-
sos i guitarra  //  Pinyu Martí: percussions

+ @quartetbrossa
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RODRIGO 
CUEVAS
Trópico de Covadonga

BARCELONA 
GIPSY BALKAN  
ORCHESTRA
Nova era. Connectats amb el passat amb impuls cap al futur

Al Tradicionàrius presentarà Trópico de Covadonga basat en les cançons del seu aclamat àlbum 
Manual de Cortejo. El projecte pivota entre els diferents codis i maneres ancestrals i actuals 
del festeig. Es planteja com un cançoner popular contemporani en què el vehicle per narrar les 
músiques i les històries eternes que ens regala el folklore són l’electrònica, l’humor, la performance 
i els codis musicals contemporanis. Un artista que sorprèn i sedueix a tothom qui el descobreix.

Rodrigo Cuevas: veu, percussions, sintes i electrònica // Mapi Quintana: panderos, cors, palmas, 
vocoder, contrabaix  //  Juanjo Díaz : percussions  //  Rubén Bada: guitarra elèctrica, baix, efectes, 
coros // Tino Cuesta: sintetitzadors, cors, programacions, acordió

+ @rodrigocuevasg 

El so contemporani, únic i característic de la Barcelona Gipsy BalKan Orchestra prové de la seva 
incansable i apassionant exploració dels timbres i sonoritats de la tradició musical klezmer, rom, 
balcànica i mediterrània. Després de 9 anys de recórrer els escenaris més importants d’arreu, 
estrenen el disc Nova Era i presenten la nova veu de la banda, la cantant siciliana Margherita 
Abita. Una proposta que mostra les influències artístiques de cada membre, aconseguint així un 
so amb identitat pròpia. Aquest nou treball en esperanto, els connecta amb el passat i els impulsa 
cap al futur.  

Margherita Abita: veu, Itàlia  //  Mattia Schirosa: acordió, Itàlia  //  Julien Chanal: guitarra, França  //  
Ivan Kovačević: contrabaix, Sèrbia  //  Stelios Togias: percussió,Grècia  //  Dani Carbonell: clarinet, 
Catalunya  //  Oleksandr Sora: violí, Ucraïna  //  Pere Nolasc Turu: violí, Catalunya

 www.bkgo.org // + @bcngipsybalkanorchestra 

Enguany en Xesco hauria celebrat el seu 75è aniversari. Des del Tradicionàrius volem recordar-lo amb el que ell sabia fer 
millor: aconseguir un somriure dels més menuts ballant i cantant plegats.

LANDRY EL RUMBERO
Atreveix-te ballant al compàs del ventilador

Una mosca desendreçada, una colla d’invents de dubtosa utilitat o uns estris de cuina que es converteixen en instruments son 
alguns dels elements que formen el paisatge sonor amb cançons alegres, reflexives i surrealistes que ens faran riure i plorar, 
ballar i escoltar, viure i conviure. Amb el darrer treball, Atreveix-te, en Landry ens repta a atrevir-nos a qüestionar conceptes 
com les famílies, el menjar o els rumors, però sobretot a atrevir-nos a pensar.

Dani Landry: veu i guitarra  // David Torras: baix  //  Dani Carbonell: clarinet  // Laia Fortià: bateria 
www.landryelrumbero.com  // + @landry_el_rumbero

LA TRESCA I LA VERDESCA & XIRRIQUITEULA TEATRE
Per un instant, un món de cançons i teatre 

Per un instant... en Jordi, en Toni i en Claudi mostren els seus records, els seus somnis, les seves dèries i, sobretot, les seves 
cançons. Un concert teatralitzat, per a tota la família, nascut de les cançons de La Tresca i portat a escena per Xirriquiteula 
Teatre. La Tresca i Xirriquiteula feia molt de temps que s’anaven fent l’ullet, en les seves trobades parlaven i s’entenien. 
L’admiració, el respecte i sobretot l’amistat han fet que s’ajuntessin per preparar aquest espectacle. Per un instant s’han agafat 
de la mà, i han fet un saltet cap endavant.

Toni López, Jordi López i Claudi Llobet 
www.latresca.com // http://www.xirriquiteula.com  
+@xirriquiteula
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MARIA ARNAL I 
MARCEL BAGÈS

MARIA RODÉS 
Lilith, la llum de les bruixes

COMPANYIA  
ELÈCTRICA DHARMA
Flamarada, un disc atrevit i radical

Omnipresent a les llistes de millors discs nacionals de la dècada, 45 cerebros y 1 corazón (Fina 
Estampa, 2017) és un dels debuts clau del segle XXI a la Península Ibèrica. Ratificat per una 
dotzena de guardons que inclouen, entre d’altres, quatre Premis MIN, l’aparició de Maria Arnal i 
Marcel Bagés va ser el passaport per a un llarg centenar i mig de concerts en quatre continents, 
amb escales a França, Portugal, Regne Unit, Rússia, Kazakhstan, Bulgària, el Marroc, Algèria, 
Perú, Paraguai, Estats Units (Washington DC i Nova York) i l’estat espanyol.

Una aposta per al llenguatge universal de l’emoció que amplia la seva combinatòria en un nou 
projecte què ara ens presenten. Pulsió electrònica en cançons sobre els desafiaments humans i 
no humans d’un futur més incert que mai.

La nova creació de Maria Rodés, Lilith, proposa un repertori específic inspirat pel món de les 
bruixes i per les seves connotacions múltiples al llarg de la història. Els camins que transita la 
polifacètica Rodés són difícils de traçar, però molt agradables de descobrir. Maria Rodés explora des 
d’una mirada personal diferents gèneres que l’artista barcelonina situa en un context inèdit, lliure 
d’academiscismes i regeneracionismes. Com una bruixa que busca els seus orígens, Maria Rodés 
s’embarca en un viatge entre el mite i la realitat que aproparà les llegendes al seu origen a través 
de la música. 

Maria Rodés: guitarra acústica i veu  //  Isabelle Laudenbach: guitarra espanyola i cors // Pep Pascual: 
instruments de vent, serra i percussions  //  Marta Roma: violoncel, percussió i cors  //  Marina Tomás: 
guitarra elèctrica, clarinet i cors

+ @mariarodes

La Companyia Elèctrica Dharma, banda emblemàtica que ha fet moure generacions diverses, 
torna als escenaris amb el seu 25è disc, Flamarada, després de 10 anys. Al Tradicionàrius podreu 
gaudir de la Dharma en un format molt proper, exclusiu i poc habitual en els seus concerts. Des 
d’aquell Diumenge l’any 1975, fins al Nit Col·lectiva al Palau de la Música l’any 2011, passant per 
treballs com l’Oucomballa, Tramuntana, Catalluna o El Llibre Vermell de Montserrat, ara ens arriba 
Flamarada (RGB Suports), un nou repte musical, atrevit, ambiciós i radical. Més de 47 anys voltant 
pels escenaris de Catalunya, gires per l’Estat Espanyol o d’arreu del món han fet de la Companyia 
Elèctrica Dharma tota una institució al nostre país. 

Joan Fortuny: veu i saxo soprano  //  Carles Vidal: baix elèctric i cors   //  Lluís Fortuny: fiscorn, 
acordió, teclats i veu   //  Maria Fortuny: teclat, piano i cors   //  Pep Rius: guitarra elèctrica i cors    
// Iban Rodríguez: bateria 

+ @companyia.electricadharma 
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JAUME ARNELLA I RAFEL SALA
Com t’ho diria? Cançons de confinament

JOAN TOMÀS, 125 
ANYS DONANT VIDA A 
LES CANÇONS
“Que les cançons tornin al poble i 
que el poble les canti”

PAULA GRANDE I 
ANNA FERRER
Vega, el llegat de les àvies

FETUS
Sota, cavall i rei: Fetus canta Arnella

Joan Tomàs fa 125 anys que dona vida a les cançons i des dels Festivals Tradicionàrius i  
Barnasants ho hem volgut recordar. Dalt de l’escenari es reuniran tres generacions i tres territoris: 
València, Rosselló i Catalunya. Un espectacle coordinat per Carles Belda que que tornaran al 
poble les cançons i faran que les canti. Belda s’acompanyarà de la veu de Gisela Bellsólà i de la 
guitarra de Sandra Monfort per tornar a la vida les tonades recollides pel mestre Tomas i ens 
en faran partíceps. Abans del concert, Liliana Tomàs, néta del mestre i comissaria de l’Any Joan 
Tomàs, ens oferirà una conferència a El Bar del CAT: El Mestre Joan Tomàs i la cançó popular 
catalana.

Gisela Bellsolà: veu // Sandra Monfort: guitarra i veu // Carles Belda: acordió, veu  

El romancer Jaume Arnella i el músic Rafel Sala fa més de 45 anys que comparteixen vivències tant 
musicals com en d’altres disciplines. Durant el temps de confinament en què tant necessària va 
ser la música i la cultura per tirar endavant, els dos músics van emocionar al seu públic virtual amb 
melodies i paraules que ara han plasmat en un disc. Van crear cançons que els van ajudar a respirar, 
a oxigenar la sang, els sentiments i, de retruc, les relacions. 

Facebook: /jaumearnellaoficial

Jaume Arnella és una baula imprescindible per entendre com la cançó popular ha perviscut i ha 
transmutat fins arribar als nostres dies. Les seves cançons s’han integrat a l’imaginari popular com 
si existissin de tota la vida. Ara, els empordanesos Fetus li volen retre un homenatge que fuig de la 
nostàlgia per esdevenir un frenètic cant a la vida. Al seu pròxim disc, passaran revista al cançoner 
de l’últim joglar català en clau punk de garatge. Sota, cavall i rei inclourà un farcell de cançons i 
romanços de l’escuderia Arnella que canten al bon vi i al vent de la carena, a ‘Lo Compte Arnau’ de 
Verdaguer, al Fèlix de Ramon Llull o al darrer i fatídic viatge del maqui Quico Sabaté. Si algú pensava 
que la fórmula The Pogues no podia fer-se a la catalana... estava estrepitosament equivocat.

Adrià Cortadellas: veu i guitarra  //  Telm Terradas: baix i cors  //  Adrià Jiménez: bateria  //  Jordi 
Anticó: guitarra  // Guille Caballero: teclats

+ @ElFetus / @somfetus

Inspirades en el cançoner en línia del Càntut, Paula Grande i Anna Ferrer presenten Vega 
(Bankrobber, 2020), un disc que visibilitza i dona veu a les mares, filles, nenes i joves de 
generacions passades. Una proposta musical que enllaça tradició i modernitat; un pont entre el 
passat i el present que mescla instruments tradicionals amb música llatina, rap o electrònica, i 
que acosta el folklore català a l’escena musical actual. El disc inclou cançons alegres i lluminoses 
com Caterineta, Tango o Pepito, i altres més profundes com La mare, una joia d’alta sensibilitat 
gràcies a la lletra, els arranjaments i les veus delicades de les dues artistes. Deu cançons que 
fan viure els textos i les històries de les dones d’abans, però amb peces ballables i actuals que 
enllacen tradició i modernitat. 

Anna Ferrer: Veu  //  Paula Grande: veu  //  Paula Vegas: teclat, sintetitzadors  //  Vic Moliner: 
contrabaix  //  Juan Rodríguez Berbín: percussió i electrònica

+ @annaferrercoll // @paulagrandemusic
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COLOMA BERTRAN 
Nocturns i Diamants, el violí que bressola

La violinista Coloma Bertran estrena el seu primer disc en solitari com a compositora. Nocturns i Diamants proposa un 
repertori que combina interludis per a violí sol, poemes musicats, improvisacions, versions i temes inèdits. Un concert íntim, 
creat en els silencis de la nit, que explora les possibilitats infinites del violí i la veu, incorporant loops i pedals d’efectes. Pel 
concert al Tradicionàrius s’acompanyarà de la veu de Ju i de Guillem Soler.

Coloma Bertran: Violí i loops  //  Ju: veu  // Guillem Soler: veu 
www.colomabertran.com // + @colomabertran 

CARLES MARIGÓ, MANU SABATÉ I DAVID DOMÍNGUEZ
Fins a l’infinit i tornar

Inquiets, insòlits, indòmits, improvisadors, incansables, iconoclastes, irrevents, indefinibles… barbuts i miops. Carles Marigó i 
Manu Sabaté han trobat en la improvisació el llenguatge comú dels seus backgrounds musicals. La música que fan és difícil 
de classificar en un sol calaix, és generosa i lliure, ens proposa un diàleg entre els pianos i teclats d’en Carles i les gralles, la 
tenora i el clarinet baix d’en Manu. Fins a l’infinit i tornar, entre la música d’arrel i la clàssica, entre la música de tradició oral 
i la de tradició escrita. Per aquesta ocasió, comptaran amb la percussió flamenca de David Domínguez.

Carles Marigó: Teclats  //  David Domínguez: Percussió  //  Manu Sabaté: Clarinet baix, gralla i tenora
+ @manusabate // @carlesmarigo // @daviddominguezorgaz. 

LA COMPANYIA MINIMÍssimA
Dialogar amb la poètica dels sons minimíssims 

La Companyia Minimíssima ens presenta una col·lecció de peces de la tradició oral i de creació. Concebuda com una 
reivindicació d’allò més petit i il·lustrada per Pepon Meneses. Després de guanyar el Concurs Sons de la Mediterrània 2019 i 
de jugar amb diverses disciplines durant el confinament, per la presentació al Tradicionàrius, Gerard Díaz comptarà amb la 
imatge en moviment de Pepon Meneses per dialogar amb la poètica dels sons minimíssims. 

Gerard Díaz: violí, acordió, concertina, shruti i veu  //  Pepon Meneses: visuals

www.minimissima.com
+ @lacompanyiaminimissima @senhorpepon

PAU BENÍTEZ, BLAI CASALS I MANU SABATÉ
La gravetat de Coulomb, l’atracció del ball

Avui sembla una tasca gairebé impossible que, encara no fa cent anys, un flabiolaire sol o petites orquestrines fessin 
ballar un poble sencer. Gairebé, perquè la proposta de Pau Benítez, Blai Casals i Manu Sabaté, precisament, vol recollir 
els gèneres de ball més comuns a la plaça i a l’envelat i fer-los un homenatge. Ho fan amb una formació que parteix dels 
sons tradicionals com el flabiol, l’acordió diatònic o el clarinet baix, però deixen de jugar amb altres sonoritats incorporant 
instruments de percussió, pedals o noves harmonies que permeten empatitzar en ple segle XXI. 

Pau Benítez: flabiol i percussions  //  Blai Casals: acordió, bombo i plats  //  Manu Sabaté: clarinet baix
+ @lagravetatdecoulomb

Presentació  
del llibre
Jaume Vidal i Vidal, compositor i graller del Vendrell. Esbós d’un músic

Jaume Vidal i Vidal (el Vendrell, 21 d’agost de 1918 - 4 de maig de 1996), conegut com Carboner o 
Maestro va sobresortir en el mon modern de la gralla. Sonador, compositor, arranjador i pedagog, 
va formar tota una generació de grallers i va potenciar  la gralla. El llibre recull la recerca per 
reconstruir la seva biografia a partir de peces seves, així com un recull d’entrevistes a familiars. 
Un llibre editat per l’associació Amics de l’Orgue del Vendrell  i Les Gralles del Baix  Penedès, amb 
la col·laboració del Departament de Cultura i l’Ajuntament del Vendrell.   

La colla Grallers de Barcelona estrenaran la sardana Bastonera de Jaume Vidal, en què recrea 
alguns del seus ball de bastons com El Rotllet, La Rosanna i L’Aboi.

ARRAN D’ESCENARI
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LLIBRE, CONCERT I ODA A LA SOBRASSADA

BIEL MAJORAL
Arasíquesí… Un cant a la llibertat

CREANT COMPLICITATS
Sessions d’improvisació folk

El cap de setmana dels Foguerons de Sant Antoni a Gràcia engegarà amb la presentació del llibre 
Calendari Folklòric de Mallorca: Tardor a càrrec d’Andreu Ramis, Carme Castells i Toni Galmés. El 
llibre està escrit a partir d’anotacions manuscrites del folklorista Rafael Ginard (1899-1976), a cura 
d’Andreu Ramis i Miquel Sbert, amb il·lustracions de Toni Galmés. Un projecte de Mallorca Literària 
en coedició amb Saïm Edicions. 

Seguidament, comptarem amb un concert amb el grup Llavors de Fonoll amb Natàlia Tascón, Carles 
Seguí i Miquel Àngel Adrover. A partir de les anotacions de Rafel Ginard al Calendari Folklòric, 
aquest trio lliga mots i tonades, arrel i present en un diàleg entre la tradició oral dels anys 50 i la 
llengua esmolada del jove glosador del XXI. Un espectacle performàtic però també interactiu, que 
implica l’auditori en l’experiència d’explorar aquestes terres esquitxades d’aromàtiques llavors.  

Tancarem la nit amb la clàssica Oda a la sobrassada i una glosada. 

Biel Majoral escolta la terra i manté amb ella un apassionat idil·li de la mateixa manera que interpreta 
amb la natura un compassat duet. En elles i en l’art d’estimar-les troba la complicitat emocional i 
intel·lectual per formular respostes a les preguntes més  incontestables. Amb Arasíquesí, el quart 
disc en solitari de l’artista, el seu repertori experimenta amb la tradició i conjuga amb la perfecció. 
Reinventa tonades i clàssics com el d’Atahualpa Yupanqui i la versió, “La filla de Juan Simón”, 
intimista i punyent. 

Majoral és d’arrels fermes i sanes, pero que ningú interpreti que aquest material que teniu entre 
mans és una mirada al passat. Ans al contrari, és una reflexió necessaria i imprescindible de present, 
per poder encarar el futur dempeus i amb valentia, perque d’aixo dependra la nostra felicitat.

Delfí Mulet: guitarra clàssica i elèctrica I Biel Oliver “Torres”: clarinet i clarinet baix I Catalina Obrador: 
oboè I Miquel Brunet: piano, baix i producció I Gabriel Oliver

www.onaedicions.cat // + @onaedicions

El contrabaixista i compositor Marcel Casellas (Cobla Catalans dels Sons Essencials coordinarà la 
8a edició de Les Vespres dels dimecres, una 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 a improvisar sobre un repertori d’arrel, a crear complicitats 
entre ells i amb 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 dona 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, compartir i improvisar…

FOGUERONS DE SA POBLA A GRÀCIA

LES VESPRES DELS DIMECRES

20.00 h CAT 15 € / 12 € Div

29
Gener

20.00 h Bar del CAT ENTRADA LLIURE AMB RESERVA Dim
3, 10, 17 i 24

Febrer i Març

ENTRADA LLIURE AMB RESERVA Dij

28
Gener

18.00 h CAT



LUAR NA LUBRE
Vieiras e vieiros, historias de peregrinos

L’emblemàtic grup, Luar Na Lubre, amb més de 30 anys d’experiència dalt de l’escenari, es van 
formar per donar a conèixer la música i la cultura gallega. Ara, tornen al torna al Tradicionàrius 
per presentar el seu dinovè disc, Vieiras e vieiros, historias de peregrinos. Aquest treball explica 
les històries i llegendes de peregrins  que van recórrer els diferents camins cap a Santiago, 
Fisterra i Muxía.

Bieito Romero: gaites, acordió i viola de roda // Irma Macías: veu // Nuria Naya: violí // Patxi 
Bermúdez: bodhran i tambor // Pedro Valero: guitarra acústica // Xavier Ferreiro: percussió llatina 
i efectes // Xan Cerqueiro: flautes // Brais Maceiras: acordió

19.00 h CAT 18 € / 15 € Diu

28
Març



CANAL YOUTUBE CENTRE ARTESÀ TRADICIONÀRIUS

CONTINGUTS EN DIGITAL

DIRECTES A INSTAGRAM

@TRADICIONARIUS

PRESENTACIÓ DEL 34 FESTIVAL TRADICIONÀRIUS EN RODA DE PREMSA
DM 12.01 - 12.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius.
Recupera la presentació en roda de premsa del 34 Festival Tradicionàrius 2021a càrrec Carol Durán, directora artística del 
CAT Tradicionàrius. 
 
FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA
DJ 28 - 18.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius.
El dijous 28 de gener es retransmetrà en directe la programació de Foguerons de Sant Antoni a Gràcia que se celebrarà al 
CAT Tradicionàrius. A través del directe podreu seguir la presentació del llibre Calendari Folklòric de Mallorca, el concert 
amb el grup Llavors de Fonoll i la clàssica Oda a la sobrassada a càrrec de glosadors i glosadores. 
 
TRA, TRA, TRA 
Tradició, conferència ballada en streaming
DJ 28 - 19.00 h - CAT / Canal Youtube Tradicionàrius
Toni Jodar d’Explica Dansa presenta una conferència ballada híbrida, amb connexions via streaming i presencial, que 
completa la trilogia de conferències ballades amb les quals fa un recorregut per la història i evolució de la dansa.
www.explicadansa.com // + @explicadansa

VEUS CREUADES 
Informació directe de fit a fit de qui vol saber i de qui s’ha d’explicar

Una pregunta, una resposta. Uns col·laboradors, uns artistes. Una proposta en digital per conèixer als artistes de la 34a 
edició del Festival Tradicionàrius de la mà dels qui estan darrere les entitats, els mitjans i les organitzacions que treballen 
amb nosaltres. Descobreix les P&R que publicarem periòdicament al web i a les xarxes del Tradicionàrius. 

DESCOBREIX LA GRÀCIA RUMBERA AMB SABOR
Una història a ritme de ventilador

Descobreix la Gràcia rumbera amb una ruta guiada a través del teu dispositiu mòbil. Endinsa’t als carrers, places i locals de la 
Vila de Gràcia on s’ha anat gestant i ha crescut la rumba catalana des de fa més de 70 anys. Des de la casa d’Antonio González 
“El Pescadilla” als locals plens de rumba on tocava “El Chango” del que el Gato Pérez va descobrir i aprendre la rumba. 

VIDEORECOMANACIÓ DE CULTURA POPULAR
Ressenya del CD 30 Tradicionàrius i entrevista amb Carol Durán 

Una iniciativa del Prestatge Virtual de Cultura Popular de la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona que recull 
els esdeveniments més característics de la cultura popular catalana i també de l’estat espanyol. Danses, músic, festes i 
tradicions que s’han mantingut al llarg dels anys perquè les coneguis i en gaudeixis.
Amb Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz

LES LLISTES D’SPOTIFY DELS TRADICIONÀRIUS
Des del 2015 la Biblioteca especialitzada en Cultura Popular Bib Poblenou - Manuel Arranz, per iniciativa del seu director 
Lluís Martínez, fa un seguiment del festival Tradicionàrius a través de les llistes de música a Spotify. Seguiu la llista 
Tradicionàrius 34 a Spotify

EL JOC DE SANT ANTONI I EL DOMINI
L’ICUB us presenta una proposta diferent i festiva per Sant Antoni. Un joc interactiu per tota la família que ens aproparà a 
les tradicions del Cicle Festiu de Sant Antoni a Barcelona. Coneixereu els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, la Porkada del 
Clot, els Tres Tombs i els Tres Tombs Infernals de Sant Andreu de Palomar, entre molts d’altres. El conte-joc ha anat a càrrec 
de Pep Fornés i les il.lustracions de Mar Guixé. 
Connecteu-vos a barcelona.cat/trestombs i ajudeu-nos a alliberar sant Antoni!
 
CONVERSES AMB… COMUNITAT DE CULTURA TRESC
Iniciem un nou canal de coneixement de la programació del Festival a través d’iniciatives que enriqueixen l’experiència 
cultural. El món digital ens ofereix l’oportunitat de crear un espai bidireccional. Inaugurem les Converses amb... els socis de 
la comunitat de cultura TRESC. 
Gener: Converses amb Carol Duran, directora artística del CAT Tradicionàrius
Amb: Comunitat de Cultura del TRESC

DS 16 de gener - 19.30 h - pl Anna Frank i Directe a Instagram
BALL D’HOMENATGE amb Blanca Mostaza i Pau Benítez 
Al País Basc en diuen Aurresku. Aquí, Ball d’Homenatge
El Tradicionàrius 34 s’inaugurarà amb el Ball d’Homentage a càrrec de Blanca Mosta, a la dansa, i Pau Benítez al flabiol i tamborí.

traDDigital

El confinament no va aturar l’activitat del CAT sinó que la va traslladar des de l’espai físic al món digital i ens va obligar a repensar moltes coses i a mirar d’accelerar-ne d’altres. En aquest 
context va néixer la programació traDDigital, la plataforma de continguts folk en línia del Centre Artesà Tradicionàrius. Durant el festival donarem continuïtat al projecte com a eina de 
gestió i difusió en xarxa de continguts virtuals. El que ara mateix estàs llegint, el programa del 34 festival, també ho trobaràs a les xarxes socials i a: traddigital.tradicionarius.cat



Dissabte 16 de gener
INAUGURACIÓ
Exposició
Al vestíbul del CAT
ALMANAC DEL CORDILL, 20 anys

19.30 h - Plaça Anna Frank i Directe Instagram 
BALL D’HOMENATGE 
amb Blanca Mostaza i Pau Benítez

CONCERT
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 €
ELISEO PARRA
Cantar y batir

Dijous 21 de gener
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
COLOMA BERTRAN
Nocturns i diamants 

Divendres 22 de gener 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
MARALA
A trenc d’Alba

Diumenge 24 de gener 
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
Guanyadors Concurs Sons de la Mediterrània
LAURA ESPARZA I CARLOS ESTEBAN
Mare Natura

FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA 

Dijous 28 de gener 
CAT Tradicionàrius - Canal Youtube CAT
Entrada lliure amb reserva prèvia 

Presentació del llibre 
18.00 h 
CALENDARI FOLKLÒRIC DE MALLORCA. TARDOR
A càrrec d’Andreu Ramis, Carme Castells i Toni Galmés
Un projecte de Mallorca Literària en coedició  
amb Saïm Edicions

Concert 
19.00 h 
LLAVORS DE FONOLL
A càrrec de Natàlia Tascón, Carles Seguí i Miquel Àngel Adrover
Amb Mallorca Literària. Casa Pare Ginard

Glosa
20.00 h 
ODA A LA SOBRASSADA  
A càrrec de glosadors i glosadores

Divendres 29 de gener 
20.00 h - CAT Tradicionàrius 
T: 15 € / A: 12 €
BIEL MAJORAL  
Arasíquesí
Amb Barnasants

 

Dimecres 3, 10, 17 i 24 de febrer 
20.00 h - El Bar del CAT  
Entrada lliure amb reserva prèvia
LES VESPRES DELS DIMECRES 
amb Marcel Casellas i convidats

Divendres 5 de febrer  
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 €/ A: 12 € 
COCANHA
Puput

Dissabte 6 de febrer  
Tradicionàrius al Territori
GARROTXINÀRIUS
20.00 h - Sala el Torín
COCANHA, Puput
Amb: Ofolk i ICCO

Diumenge 7 de febrer 
12.00 h - CAT Tradicionàrius 
Preu: 6 € / 0-3 gratuït
En Xesco en fa 75
LANDRY EL RUMBERO
Atreveix-te

19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 € 
LES VIOLINES
25 anys composant entre violins i dones
 
Dijous 11 de febrer 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
CORRANDES SÓN CORRANDES I JAUME ARNELLA
Pedra foguera

Divendres 12 de febrer 
Carnaval
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
EL BELDA I EL CONJUNT BADABADOC

Divendres 19 de febrer 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
URBÀLIA RURANA
30 anys de camí

Dissabte 20 de febrer 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
LA COIXINERA
Tenim i tindrem

Dissabte 20 de febrer 
20.00 h -Teatre Joventut de L’Hospitalet
Preu: 22 €
MARIA ARNAL I MARCEL BAGÈS
Amb Barnasants

Diumenge 21 de febrer 
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 15 € / A: 12 € 
MARIA RODÉS  
Lilith
Amb Barnasants 

19, 20 i 21 de febrer  
Tradicionàrius al Territori
LA VIOLINADA D’ARGELAGUER

Dijous 25 de febrer  
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
MANU SABATÉ, CARLES MARIGÓ  
I DAVID DOMÍNGUEZ

Divendres 26 de febrer 
17.30 h / 20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 22 € 
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA
Flamarada
Amb Barnasants 

Dissabte 27 de febrer  
17.30 h - CAT 
T: 12 € / A: 10 € 
DANTZA visionat de la pel·lícula i col·loqui
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Concert
ERREBAL

Diumenge 28 de febrer 
19.00 h - CAT Tradicionàrius - Canal Youtube CAT
Preu: 8 €
TRA, TRA, TRA 
Tradició, conferència ballada en streaming

Dimecres 3, 10, 17, 24 de març 
20.00 h - El Bar del CAT 
Entrada lliure amb reserva prèvia
LES VESPRES DELS DIMECRES 
amb Marcel Casellas i convidats

Divendres 5 de març 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
JOAN TOMÀS, 125 ANYS DONANT VIDA A LES CANÇONS
“Que les cançons tornin al poble i que el poble les canti” 
Amb Barnasants

Dissabte 6 de març 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
QUARTET BROSSA
Folkestral

Diumenge 7 de març 
19 h  - CAT Tradicionàrius 
T: 12 € / A: 10 € 
PAULA GRANDE I ANNA FERRER 
Vega
Amb Barnasants

Dijous 11 de març 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 8 €
Arran d’escenari
LA COMPANYIA MINIMÍssimA

Divendres 12 de març 
20.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
SABOR DE GRÀCIA 
Ruta per la Gràcia rumbera

Diumenge 14 de març 
20.00 h - Palau de la Música Catalana
T: 18 €  
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
Nova Era

Divendres 19 de març
20.00 h - Palau de la Música Catalana
A partir de 18 €
RODRIGO CUEVAS 
Trópico de Covadonga

Dissabte 20 de març 
19.00 h - CAT Tradicionàrius
T: 12 € / A: 10 €
Doble concert
JAUME ARNELLA I RAFEL SALA
Com t’ho diria? Cançons de confinament
FETUS
Sota, cavall i rei: Fetus canta Arnella
Amb Barnasants

Diumenge 21 de març 
12.00 h - CAT Tradicionàrius
Preu: 6 € / 0-3 gratuït
En Xesco en fa 75
LA TRESCA I LA VERDESCA i XIRRIQUITEULA TEATRE

19.00 h - CAT Tradicionàrius 
T: 15 € / A: 12 €
PEP GIMENO “BOTIFARRA”
Arrels 

Dijous 25 de març 
19.00 h - El Bar del CAT. Entrada lliure amb reserva prèvia
Presentació del llibre
JAUME VIDAL I VIDA, COMPOSITOR I GRALLERS DEL 
VENDRELL. ESBÓS D’UN MÚSIC 
Editat per l’associació Amics de l’Orgue del Vendrell  i Les Gralles 
del Baix  Penedès

20.00 h - CAT Tradicionàrius. Preu: 8 € 
Arran d’escenari
PAU BENÍTEZ, BLAI CASALS I MANU SABATÉ
La gravetat de Coulomb

Divendres 26 de març 
CLOENDA 34 TRADICIONÀRIUS 
JOAN GARRIGA I EL MARIATXI GALÀCTIC

Diumenge 28 de març 
20.00 h - CAT Tradicionàrius 
Preu: 22 € 
LUAR NA LUBRE

PROGRAMA 34è FESTIVAL FOLK INTERNACIONAL TRADICIONÀRIUS

La programació del Festival Tradicionàrius es pot veure modificada segons les indicacions sanitàries del moment. 
Tota la informació a www.tradicionarius.cat


