
La Plataforma per la Llengua i el Centre Artesà Tradicionàrius – Festival Tardor 

Folk han arribat a un acord per poder oferir avantatges als socis de l’ONG del 

català en la compra d’entrades per a la programació dels concerts en català  

 

Aquests són els concerts en què pots aprofitar el descompte: 

 Arnau Tordera i Magí Canyelles: Les cançons seran sempre nostres  

o Divendres 30 de novembre, 22.00 h 

o Preu general: 12 € / Descompte 40 % Plataforma per la llengua: 8 € 

Tordera i Canyelles connectaran música d’arrel i 
música moderna a partir d’una instrumentació 
innovadora i una actitud desacomplexada. Tot 
plegat amb la voluntat de difuminar les fronteres 
que separen el públic d’ambdues escenes i 
qüestionar alguns esquemes mentals preestablerts.  
 
 

 Alasdair Fraser i Natalie Haas: Concert de fiddle escocès 
o Dimarts 4 de desembre, 21.30 h 
o Preu general: 12 € / Descompte 40 % Plataforma per la llengua: 8  

 
Alasdair Fraser es presenta en format duet, amb la 
violoncel·lista Natalie Hass.  El seu treball ha estat 
reconegut pel premi Scots Trad Music. La seva 
interpretació càlida i expressiva, el domini de 
l’instrument i la creativitat d’avantguarda arrelada a la 
tradició més genuïna del scottish fiddle defineixen 
l’intèrpret escocès.  

 
 

 Pau Riba & The Mortimers: Jisàs de Netzeri 
o Divendres 20 de desembre, 21.30 h 
o Preu general: 12 € / Descompte 40 % 

Plataforma per la llengua: 8 € 

Pau Riba puja a l’escenari amb De Mortimers per 
presentar el treball Jisàs de Netzerit o Capítol zero 
de La Guerra de les Galàxies. L’espectacle intercala 
narracions amb nadales i planteja una història 
paral·lela entre la vida de Jisàs i l’essència de La 
Guerra de les Galàxies sense deixar de banda una 
mirada irònica i humorística sobre la societat actual. 
Acompanya l’espectacle el grup de rocker-clowns De Mortimers, que utilitza 
com a instruments joguines, objectes d’ús quotidià i aparells inventats.  



 Quico el Célio, El Noi i El Mut de Ferreries: Lo misteri de Nadal 

o Divendres 27 de desembre, 21.30 h 
o Preu general: 12 € / Descompte 40 % Plataforma per la llengua: 8 € 

Lo Misteri de Nadal és l’espectacle amb què el grup 
ebrenc va iniciar l’any 1992 el seu llarg recorregut 
amb el Renault 4L per les carreteres de tot el país. 
Aquest desembre se’n compleixen 25 anys: una xifra 
important per a un projecte artístic i una bona ocasió 
per a desitjar-los un aniversari feliç i brindar amb ells 
pel nou any.  

 

Recorda: per a obtenir el descompte només cal que presentis el carnet de soci a 

taquilla. També tens l’opció de beneficiar-te d’aquesta promoció mitjançant la compra 

en línia (http://entradium.com/ca/) de les entrades amb el codi promocional. Per tal 

d’aconseguir el codi promocional per al concert al qual vulguis assistir només has de 

trucar al 93 321 18 03 o enviar un correu a promocions@plataforma-llengua.cat  i te’l 

facilitarem. 
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