PRIMAVERA FOLK 2019
Aquests són els concerts en què pots aprofitar algun percentatge de descompte:

MAIG
Divendres 3 de maig del 2019, espectacle, 22.00 h, CAT
Preu 12 € / Plataforma per la Llengua: descompte del 50 %: 6 €– codi 50030519

JORDI PESARRODONA I COMPANYIA KOMIKO KLUN presenten PER
NASSOS
Un muntatge multidisciplinari que explica com una persona passa de ser anònima a ser
reconeguda arreu
Si portar un nas de pallasso és delicte... serem delinqüents!
«El Fugitiu»
Un 20 de setembre qualsevol, a Jordi Pesarrodona se li va acudir posar-se un nas vermell al
costat de les forces de l’autoritat. I aquest gest, que tantes vegades havia repetit com a
pallasso sense fronteres amb soldats que anaven i venien del front de batalla en països en
guerra, aquí, a Barcelona, li va transformar la vida. Un pallasso que parla en primera
persona, un guitarrista que parla en segona persona, una ballarina i una cantant per
explicar una història que, per més absurda i increïble que sembli, és pura realitat: la de les
tribulacions d’un pallasso per posar-se un nas vermell!

Jordi Pesarrodona
comediant i pallasso
Companyia Komiko i Klun
Ramon Elias: contrabaix
Carme Fernández: ballarina
Laura Pastor: cantant
Josep Noguera: guitarrista

Divendres 10 de maig del 2019, concert, 22.00 h, CAT
Preu 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).

JAUME ARNELLA & RAFEL SALA presenten ARSA – CANÇONS DE REPÀS
(1976-2019)
El duet format per Jaume Arnella i Rafel Sala faran un repàs antològic de la seva producció
conjunta entre els anys 1976 i 2019, a l’escenari del C.A.T.
Una repassada musical a tota una vida d’ubèrrima i exuberant itinerància farandulera en
una hora i escaig. No té preu!
Jaume Arnella i Rafel Sala (ARSA pels amics) es van constituir el 1976 —en plena Marxa de
la llibertat— com a duet internacional sense fronteres. Establerts a Cornudella del
Montsant, van anar bastint un repertori de cançons populars —que anaven recollint— i de
cançons pròpies —que anaven sobreeixint—. Després d’escampar tot aquest repertori
arreu del país, cofunden l’Orquestrina Galana i amb el seu ball indígena fan ballar mitja
humanitat.
Acabada aquesta etapa es reparteixen la música com a bons germans: un es queda amb la
música simfònica i l’altre amb la més romancera. Això no els impedeix de fer, al cap d’un
temps, uns quants CD conjuntament, com per exemple Les cançons de Beget: les tonades
de la seva vida; l’Eròtica Monàstica: els arranjaments vigorosos per uns versos amb
picardia medieval; Balades i cançons de François Villon: heterodòxia pura de la mà de
l’iconoclasta per excel·lència; l’Estellés, amb el Llibre de la saviesa: l’home que no para per
més cansat que se senti, i Les sabates d’en Jaume: el front de l’Ebre viscut per un
joveníssim Josep Gual, de la lleva del biberó.

Divendres 31 de maig del 2019, concert, 22.00 h, CAT
Preu 12 € / Plataforma per la llengua: descompte del 40 %: 8 €

BALTASAR FONTS, JORDI MOLINA I PERE PAU JIMÉNEZ presenten
MALAHAJA LO CAVALL NEGRE!
Verdaguer és un home en lluita: entre els bons sentiments i les paraules punyents, entre el
clergue devot i el poeta fecund.
El duet LAI, format per Baltasar Fonts i Perepau Ximenis, ha treballat en els darrers anys una
bona colla de poetes en els seus recitals. Per a aquest nou espectacle compten amb en Jordi
Molina a la tenora. Verdaguer és un home en lluita: entre els bons sentiments i les paraules
punyents, entre el clergue devot i el poeta fecund. Baltasar Fonts, Jordi Molina i Perepau
Ximenis reconstruiran la imatge d’aquest valerós i gran artista.

Perepau Ximenis: acordió
diatònic
Baltasar Fonts: veu i guitarra
Jordi Molina: tenora

JUNY
Dijous 13 de juny del 2019, espectacle, 21.30 h, CAT
Preu 10 € / Plataforma per la llengua: descompte del 20 %: 8 €

LA PATUM AL CAT
La BANDA DEL MEMORIAL RICARD CUADRA amb la participació d’ANDREA
MOTIS QUINTET
Enguany les melodies patumaires passaran pel sedàs del jazz particular del quintet de
Motis. A més, s’interpretarà una peça del compositor Sergi Vergés.
Quan ve Corpus, hi ha concert de La Patum al CAT. Un any més, i ja en són 26, el dijous abans
de Corpus el Centre Artesà Tradicionàriusacull el concert de les músiques de La Patum
representades per la Banda Ricard Cuadra, enguany acompanyada del grup Andrea Motis
Quintet.
Pel Centre Artesà Tradicionàrius és un privilegi que tot els membres de la Banda Memorial
Cuadra es desplacin a Gràcia i interpretin a l’auditori del Tradicionàrius, en primícia, el
programa que estrenaran a la plaça de Sant Pere a Berga, el 15 de juny.
A la primera part del concert es comptarà amb la participació de l’Andrea Motis Quintet, un
grup format per la coneguda cantant, trompetista i compositora, juntament amb Joan
Chamoro (contrabaix), Ignasi Terraza (piano), Josep Traver (guitarra) i Esteve Pi (bateria). En
aquesta primera part també s’interpretarà una peça del compositor Sergi Vergés, director de la
Big Band del Conservarori Superior del Liceu. A la segona part serà la interpretació d’un salt
complet de Patum amb final de Tirabols.
Una festa compartida més enllà de la plaça de Berga, on els berguedans ofereixen als graciencs
la seva identitat com a poble i el seu sentiment patumaire.

Un concert únic al món, només
a Berga i a la Vila de Gràcia, per
Corpus. Fem Patum! Fem
Gràcia!

