
 

GENER 
 
Divendres 18 de gener, 22.00 h, dins del CIRCUIT FOLC, al Centre Artesà 
Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 
 
 

COBLA CATALANA DELS SONS ESSENCIALS  
Presenten el disc Si són flors, floriran 

La Cobla Catalana dels Sons Essencials presenta Si són flors, floriran (Discmedi, 2018), el quart 
treball de la formació, que consolida la proposta musical amb un seguit de cançons sobre la 
terra, l'amor, el compromís i l'actualitat. Un punt de vista sobre la vida mateixa que vol deixar 
ben clar que les coses petites poden arribar a ser molt grans.  
 
Aquest nou disc de Sons Essencials es caracteritza pel seu tractament desenfadat dels gèneres 
propis: cançons de tot tipus en forma de sardana o ball pla, jota, rumba; gèneres amb què 
Marcel Casellas ja ha experimentat en la seva trajectòria artística i que ara presenta amb 
melodies, timbres i ritmes del territori català anant cada vegada més enllà en les noves fusions 
musicals.  
 
 
 
 
Jordi Campos: tible, barítona i 
saxo  
Alfons Rojo: guitarra  
Toni Rocosa: tenora, clarinet  
Pep Moliner: fiscorn i trombó  
Pere Olivé: percussions  
Joan Moliner: flabiol i tamborí  
Ivó Oller: trompeta  
Xarli Olivé: bateria  
Heura Gaya: veu i gralla  
Marcel Casellas: contrabaix, 

pandero i direcció 

 

 



Divendres 25 de gener, dins dels FOGUERONS DE SANT ANTONI A GRÀCIA 
19 h, al Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 
Taller de Ball de Bot 

22 h, al Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 
Concert i Ball de Bot 
 

S’ESTOL DES GERRICÓ 

S’Estol des Gerricó, nascut l’any 1964 a Felanitx, nodreix el seu repertori de jotes, boleros, 
fandangos, mateixes, tonades i cançons populars. L’objectiu principal de la formació és l'estudi 
i divulgació de la nostra cultura popular, sobretot balls, músiques, instruments, festes i 
indumentària tradicionals. 

La nit de divendres de Foguerons de Sant Antoni, el CAT acull un concert i ball de bot a càrrec 
d’un grup històric de les Illes, S’Estol des Gerricó. Engegaran amb un taller al CAT la mateixa 
tarda on es podran aprendre els balls mallorquins més típics i poder-los posar en pràctica 
durant la ballada de la nit. 
 

 

 

 



FEBRER 

Dijous 14 de febrer, 21.30 h, dins del CIRCUIT FOLC, al Centre Artesà 
Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: Concert Regal per als Socis de la Plataforma per la 
Llengua (invitació per a 2 persones amb cada carnet de Soci). 
 

TORNAVEUS 

Presenten el disc Polifonies 
 
Cantar a veus, sense cap instrument que acompanyi, és una característica compartida a la 
Mediterrània nord-occidental tant entre homes com dones o bé barrejats. Lluny del model de 
les corals, els components de Tornaveus són coneixedors de diferents possibilitats tradicionals 
d’aquests territoris i en especial dels de parla catalana. La sonoritat i el repertori d’aquest grup 
de polifonia catalana és el que els fa realment sorprenents.  
En el marc del Festival Tradicionàrius tindrà lloc l’estrena absoluta del seu primer disc: 
Tornaveus.  
Un treball que inclou des de cants de taverna fins a l’Stabat Mater de Setmana Santa, passant 
per cançons de treball, de bressol, de tambor, nadales, cançons salpebrades i cantarelles 
infantils, que us endinsaran en un ambient sonor creat exclusivament a partir de les veus. 
  
Jaume Ayats, Heura Gaya, Iris Gayete, Anaís Falcó i Ester G. Llop: veus polifòniques 

  



Dissabte 16 de febrer, 21.00 h, dins del CIRCUIT FOLC, al Centre Artesà 
Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 
 

NIT DE BALL FOLK 
DIÀDONA: 10 anys amb el Pep 

Ara fa 10 anys va néixer l’associació de dones acordionistes i percussionistes del Pirineu, 
Diàdona, una associació que ha donat cabuda i visibilitat a totes les dones del Pirineu que 
tenen inquietuds musicals, culturals i socials i, sobretot, ganes de trobar-se, tocar, compartir i 
passar l’estona juntes. L’instigador va ser l’activista cultural, músic i mestre ballador Pep 
Lizandra, que les va reunir per a una actuació a la Fira de Sant Llorenç de Bellver de Cerdanya. 

Vet aquí que, per tot el que significa el Pep en el món de la cultura i pel paper que ha tingut en 
la fundació de Diàdona, les dones de l’associació li volen dedicar la celebració del seu 10è 
aniversari amb aquest primer acte al C.A.T.  

Serà una festa, un ball, una trobada, amb molts amics, músics i balladors. I, com en totes les 
festes d’aniversari, no hi faltaran les sorpreses! 

 
 
 
  



Divendres 22 de febrer, 22.00 h, dins del CIRCUIT FOLC, al Centre Artesà 
Tradicionàrius (C.A.T) 
12€ / Plataforma per la llengua: descompte 40% : 8€ 
 

QUICO EL CÉLIO, EL NOI I EL MUT DE FERRERIES  
Presenten el disc Viatge a Buda 
 
Inspirat en el costumisme de cançons de Josep Bo com Gegant de Ferro i Dies de Festa, 
el mític grup ebrenc, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries es capfiquen en fer 
reviure els temps en què la música era un element festiu en plenitud i en viatjar a 
l’època dels llegendaris Far de Buda i el Vaporet Anita. Gràcies a la màgia del cinema es 
proposen mostrar al públic com eren els dies de festa al Delta de l’Ebre, com 
navegaven els vells vapors del riu i com il·luminava des de l’illa de Buda el far més alt 
del món amb un espectacle que combina la cançó tradicional amb el teatre popular i el 
cinema. Tradició i modernitat es retroben a l’escenari: cançons de festa, cants de 
treball, romanços de cec, titelles, ombres xineses, cinema i noves tecnologies que 
permeten la recreació en 3D d’elements històrics. 
 
 


