Col·laboració Tradicionàrius amb Plataforma per la Llengua
El Centre Artesà Tradicionàrius – Primavera Folk

@tradicionarius -Web, Facebook, Twitter, Instagram- #tradicionàrius #tradicionarius
MAIG

Dijous 24 de maig, 21.30 h, C.A.T.
LA PATUM AL CAT

Preu 8 € / Promoció socis 25 % : 6 €
Codi descompte 240518
https://entradium.com/entradas/patum-cat

Divendres 25 de maig, 22.00 h, C.A.T.
MERITXELL NEDDERMANN
Preu 12 € / Promoció socis 40 % : 8 €
Codi descompte 250518

https://entradium.com/entradas/meritxell-neddermann-bcn

Dissabte 26 de maig, 19.00 h, C.A.T.
ROGER ANDORRÀ presenta ElectroGralla
Entrada lliure

Diumenge 27 de maig, 18,30 h, Parc de la Ciutadella
VEUREU COM DANSA EL POMER. 50 anys del Festival Folk 1968-2018

Rememorem l’històric concert del GRUP DE FOLK a la Ciutadella coincidint en el Fi de Festa de la
41a edició de La Tamborinada.
Gran Festa oberta a tothom. Entrada lliure.
JUNY

Divendres 15 de juny, 22.00 h, C.A.T.
Nit de Festa amb MORENA TRADIPATXANGA i LHI BALÒS
Preu 12 € / Promoció socis 50 % : 6 €

Codi descompte 150618 https://entradium.com/entradas/morena-tradipatxanga-i-lhi-balos
Divendres 22 de juny, 22.00 h, C.A.T. - 12/10/6 € - Promoció Plataforma - 8 €
FALSTERBO presenten el disc 50 anys i una Nit Amiga

Preu 12 € / Promoció socis 40 % : 8 €
Codi descompte 220618

https://entradium.com/entradas/falsterbo
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Programació Primavera Folk 2018 - Concerts MAIG
Dijous 24 de maig de 2018, 21.30 h - Centre Artesà Tradicionàrius
Promoció Plataforma per la llengua - 6 €

Codi descompte 240518
https://entradium.com/entradas/patum-cat
Banda del Memorial Ricard Cuadra i la Big Band de l’Escola Municipal de Berga
Dirigida per Jesús Badia, s’interpretaran obres de Pepe Balasch i Fernando Cobeño

Concert de LA PATUM AL CAT: 25 EDICIONS I SUMANT
El tradicional concert de Patum ‘Memorial Ricard Cuadra’ arribarà per Corpus a la plaça de Sant Pere de Berga
(26.05.18) i al Centre Artesà Tradicionàrius a la Vila de Gràcia (24.05.18) , dos concerts per posar en valor el talent
berguedà que des de fa 21 edicions ha interpretat les músiques de la Patum a Berga i 25 edicions al C.A.T.
La banda Memorial Ricard Cuadra de més de quaranta músics, que enguany estarà dirigida per Jesús Badia en
substitució de Sergi Cuenca, interpretarà peces escrites pel compositor i director Pep Balasch. A la segona,
interpretarà un salt complet de Patum amb final de Tirabols i algunes peces de la música de La Patum que l’any
1911 va arranjar Fernando Cobeño.
El músic berguedà Jordi Sabata ha trobat aquests arranjaments a l’Arxiu Comarcal del Bages. Totes elles transcrites
per Cobeño després d’escoltar-les en un suports sonors (cilindres de cera), perquè la Banda del Batalló de
Caçadors de Reus les hi poguessin tocar.
Pel Centre Artesà Tradicionàrius és un privilegi que tots els membres de la Banda Memorial Cuadra es desplacin a
Gràcia i interpretin a l’auditori del Tradicionàrius, en primícia, el programa que estrenaran al concert de Sant Pere
a Berga.

Divendres 25 de maig de 2018, 22.00 h - Centre Artesà Tradicionàrius
Promoció Plataforma per la llengua - 8 €
Codi descompte 250518 https://entradium.com/entradas/meritxell-neddermann-bcn

Concert MERITXELL NEEDERMANN
Música lliure, esponja vibrant i permeable a les influències rítmiques, harmòniques, sonores. Música nova que se
sorprèn a si mateixa en ser sentida, executada. I la música continua sonant, dibuixa la tradició popular, explica la
memòria, il·lustra les passions més bàsiques, traça un pont al més enllà i el fa, sovint, una mica més proper, una
mica més comprensible.
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El concert de Meritxell Neddermann ofereix un ric mosaic de les múltiples influències de la compositora catalana i
esdevé, alhora, una invitació a recórrer distants paisatges sonors que ens portaran des de les versions més
personals i clàssiques de peces tradicionals catalanes, fins a l’experimentació mitjançant el looper.
Aquest concert es presenta, després de voltar arreu de món juntament amb artistes de renom, quan aterra a casa
seva per presentar-se com a compositora i arranjadora. El seu estil és eclèctic però en el concert podrem
percebre- hi una música fortament influenciada per l’Indie i el Soul amb certs tocs folklòrics. Harmonies que
tendiran en ocasions a la tensió i, d’altres, ens aproparan a les riques progressions harmòniques dels referents de
la música clàssica. Meritxell Neddermann desenvolupa un ampli espai sonor en el qual es serveix dels múltiples
recursos del teclat electrònic i de la veu per crear ella sola tota l’estructura del discurs musical, des del baix, els
diversos acords, les veus i els ritmes.

Dissabte 26 de maig de 2018, 19.00 h - Centre Artesà Tradicionàrius
Entrada lliure
Concert Roger Andorrà {roger} presenta Electrogralla
Projecte final de l’ESMUC
ElectroGralla és el projecte final d’ESMUC del músic, musicòleg i compositor sallentí Roger Andorrà.
Un projecte en solitari i de petit format de gralla i loops.
Partint d’una sola gralla connectada a uns pedals electrònics (mescla i transformació sonora), aquest nou projecte
porta l’herència de la gralla vuitcentista cap a la música actual. Gèneres com el ball pla, el pasdoble, el toc de
castells i d’altres tonades de l’imaginari tradicional català passen pel filtre de la gralla preparada i entren de ple al
s. XXI sense complexos. És així com el graller bagenc genera un espai sonor inèdit i obre una finestra entre la
música d’arrel i la contemporània aconseguint una textura identitària i original.
FB https://www.facebook.com/rogerandorra / @roger_andorra
Vídeo de presentació ElectroGralla https://www.youtube.com/watch?v=eP5HjR8m08g&autoplay=1&fs=1
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Grans concerts per a Grans celebracions
Diumenge 27 de maig, 18.30 h, Parc de la Ciutadella

Rememorem l’històric concert del GRUP DE FOLK a la Ciutadella coincidint en el Fi de Festa de la
41a edició de La Tamborinada. Gran Festa oberta a tothom. Entrada lliure.

VEUREU COM DANSA EL POMER. 50 anys del Festival Folk 1968-2018
50 ANYS DEL GRUP DE FOLK: Tanquem els actes de celebració amb un concert a la Ciutadella per
rememorar el Primer Festival Folk del maig del 68
Durant l’any 2017, en el marc del 30 Tradicionàrius, es van programar dues activitats relacionades amb
l’aniversari del Grup de Folk, la presentació del llibre de Ferran Riera Grup de Folk Crònica d’un esclat
(03.02.17) i la Trobada de Grups de Folk dels 60-70 al CAT (29.04.18). El Grup de Folk va ser una
formació única que va tenir una transcendència determinant per l’evolució del rock i del folk facturats
als Països Catalans, a més d’establir les bases d’un cançoner popular que s’ha mantingut vigent fins
l’actualitat.
Per tancar els actes, el CAT i alguns membres del Grup de Folk han preparat un concert per homenatjar
els 50 anys del Primer Festival Folk al Parc de la Ciutadella del maig del 68 on es va presentar el Grup de
Folk i que va ser el primer concert multitudinari a l’aire lliure en ple franquisme, que va aplegar més de
9.000 persones. El concert, que s’anomenarà “VEUREU COM DANSA EL POMER. 50 anys del Festival
Folk 1968-2018”, i serà el fi de festa del mític festival LA TAMBORINADA amb la participació del Grup de
Folk històric: Jaume Arnella, Oriol Tramvia, Pau Riba. Jordi Pujol, Tita Soler, Consol Casajoana, Isidor
Marí, Albert Batiste, Jordi Batiste, Josep Ma. Camarasa, Falsterbo, Eduard Estivill, Montse Domènech,
Jordi Marquillas, Albert Guitard, Ricky Araiza, Els Cinc Dits d'Una Mà, Àngel Daban, Lluís Ma Panyella,
Noè Rivas i Jep Valls, en homenatge i record a Xesco Boix. Presentat per Jordi Pesarrodona i amb
il·lustracions en directe de Valentí Gubianas.
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Programació Primavera Folk 2018 - Concerts JUNY

Divendres 15 de juny de 2018, 22.00 h - Centre Artesà Tradicionàrius
Promoció Plataforma per la llengua - 6 €
Codi descompte 150618 https://entradium.com/entradas/morena-tradipatxanga-i-lhi-balos

Nit de Festa amb MORENA TRADIPATXANGA I LHI BALÒS
MORENA TRADIPATXANGA

Van arribar sense complexos i han marcat tendència en el món de la música folk
festiva. Barrejar música tradicional i patxanga semblava impossible, una
combinació explosiva. Però s’hi van posar, van recopilar un repertori bastit de
‘hits’ de música lleugera i patxanguera de les darreres dècades, les hi van posar
una lletra en català amb girs constants d’altes dosis d’humor a més de garantir
l’excel·lència musical. Ho van fer i de tot això li van dir Morena.
Ara, desprès de cinc anys, li donen pausa al projecte i s’acomiaden amb un
concert al CAT.
Heura Gaya: Veu i gralla; Blai Casals: Home orquestra; Manu Sabaté: Clarinetista i baixista
Vídeo Mitxelín de música: Abba / lletra: Heura Gaya
https://www.youtube.com/watch?v=92wz3SxpdMc&autoplay=1&fs=1

LHI BALÒS

La música popular italiana troba un espai festiu, de gran vitalitat cultural i oberta al món de la mà de la ‘patxanga
d’oc’ d’aquest del Piemont. La trobada de ska, reggae. balcan-fok i música irlandesa amb melodies tradicionals en
occità, genera una barreja explosiva que transporta al públic a un espectacle total fins a l’extenuació. Pel que fa als
textos de les cançons ens presenten de més iròniques i festives a d’altres més reflexives en defensa de la seva
terra, de la seva llengua i cultura, tot bastit d’un rigorós enfocament de la música i dels arranjaments. Lhi Balòs
ens dona la oportunitat de conèixer com la tradició i la innovació poden anar
del braç.
Stefano "Bertu" Bertaina: acordió cromàtic i veu; Simone Marenchino:veu,
clarinet, flautes i cornamusa; Michele Bruna: baix i contrabaix; Daniele
Crocchioni: bateria; Ettore Longo: guitarra acústica i clàssica; Elia "Rouge"
Zortea: trombó; Matteo Orcellet: veu
Vídeo d’un concert al Festival HESTIV’Òc
https://www.youtube.com/watch?v=Kc9sDwLcH3I&autoplay=1&fs=1
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Divendres 22 de juny de 2018, 22.00 h - Centre Artesà Tradicionàrius
Promoció Plataforma per la llengua - 8€
Codi descompte 220618

https://entradium.com/entradas/falsterbo

Concert espectacle Falsterbo presenten 50 anys i una Nit amiga
Cap a la meitat de l’any 1967, Joan Boix i Eduard Estivill engeguen un projecte musical de dues guitarres i dues
veus amb un repertori de cançons d’estètica folk. Poc després, l’any 68 s’hi afegeix l’Amadeu Bernadet amb el
contrabaix i creen Falsterbo 3. Aquest any 2018 celebren 50 anys de carrera musical conjunta, la gravació de 7
vinils i 3 CD. Per celebrar-ho, al CAT presentaran el seu últim espectacle, Nit amiga, un recorregut històric i musical
per tot el seu repertori.
Al llarg de tot aquest Temps han format part de Falsterbo: l'Amadeu Bernadet, el Josep María Clua, l'Isidor Marí i
el Jordi Marquillas. La Montse Domènech i l'Eduard Estivill hi han estat sempre. I molts companys músics que els
han acompanyat en els seus treballs.
Jordi Marquillas: veu, guitarra, violi, mandolina
Montse Domènech: veu i percussions
Eduard Estivill: veu i guitarres
Albert Guitart: baix
Ricky Araiza: guitarra i banjo

Vídeo: El grup Falsterbo interpreta en directe de "Nit Amiga" per al programa "Ben Trobats" de La Xarxa TV, el 15
de febrer de 2018. Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Marquillas
https://www.youtube.com/watch?v=F2sPZ9kSl6M&autoplay=1&fs=1

Promoció MAIG I JUNY 2018 - Plataforma per la Llengua - Centre Artesà Tradicionàrius

6

