
 

Circuit Folc 2019 

La 14a edició del Circuit Folc 2019 ja té calendari de programació: durant els mesos 

d’octubre, novembre i desembre les formacions que participen sonaran per diferents 

indrets del territori. El cicle folk dels Països Catalans és una mostra de la música 

d’arrel tradicional catalana amb una mirada oberta a la mediterrània i nous projectes. 

L’aliança d’Enderrok i del Centre Artesà Tradicionàrius ha permès consolidar aquest 

cicle com una plataforma de difusió i promoció tant de grups emergents com de nous 

projectes liderats per veus joves que mostren el seu bagatge musical. 

Programació al Centre Artesà Tradicionàrius  

 

 Divendres 25 d’octubre, 22.00 h Arrels de Gràcia Remena, nen!  

 Divendres 22 de novembre, 22.00 h Tarta Relena Ora Pro Nobis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Preu concert: 12 €  
Descompte 40 % PxLL: 8 € 

Preu concert: 12 €  
Descompte 40 % PxLL: 8 € 

Divendres 25 d’octubre, 22.00 h Divendres 22 de novembre, 22.00 h 

Arrels de Gràcia Tarta Relena: Marta Torrella i Helena Ros 

 
REMENA, NEN! 

 
ORA PRO NOBIS 

  
Liderats per Jonatan Ximenis, Arrels de 

Gràcia presenten una revisió a ritme de 

rumba del clàssic de Guillermina Mota, 

editat l’any 1970 per Edigsa. 

Un repertori entranyable dels cuplets en 

català escrits i popularitzats 

majoritàriament a la Barcelona dels anys 

vint, que s’ha transmès a través de 

generacions per convertir-se en temes de 

referència. 

Folk urbà del segle XX a Barcelona, 

manifestat en dues tradicions d’origen 

ben arrelades a la ciutat: el cuplet, al 

Paral·lel, i la rumba catalana, a Gràcia. 

Una de les sorpreses del panorama 

musical català. 

Una proposta de cant a cappella que 

presenta un repertori entre la música de 

tradició oral i la cançó d’arrel 

mediterrània. 

Els sons polifònics tradicionals de 

Còrsega, les melodies sefardites o les 

cançons menorquines estan combinats 

amb bases rítmiques que ens transporten 

a una atmosfera litúrgica i hipnòtica. 

Clica aquí per comprar l’entrada Clica aquí per comprar l’entrada 

 

https://entradium.com/ca/events/circuit-folc-remena-nen
https://entradium.com/ca/events/circuit-folc-tarta-relena

