
ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS 

 
BALL FOLK CATALÀ 
Dissabte 18 de gener  

22.00 h C.A.T. – Preu: 10 € / AC: 5 € 

EL PONT D’ARCALÍS Ball a l’hostal 

LA PORTÀTIL FM Presenten el disc Tres com si res 

 
El Pont d’Arcalís presenta la seva formació amb la incorporació 
del músic i fundador del grup, Eduard Casals. Per aquesta nit de 
ball folk us oferiran un repertori ballable de temes populars i 
tradicionals de les comarques del Pirineu. Un ball com si 
estiguéssiu a qualsevol poble, plaça, era, aplec, hostal d’alta 
muntanya. El mític trio de ball folk La Portàtil.FM es reinventa 
de nou, com sempre fa. Al Tradicionàrius estrenaran el seu 
últim treball discogràfic, Tres com si res, un disc enregistrat pel 
Xavier Batllés amb temes que parlen de l’amor, a vegades no 
convencional, o d’un record o d’un desig, o del seu 
bar de referència de la plaça del Raspall. 

 

Promoció 6€ - codi descompte CF180120 
 
 

NIT DE BALL DE BOT 
Divendres 24 de gener  

19.30 h C.A.T. Inscripció gratuïta al taller amb l'entrada de Ball de Bot. Inscripcions secretaria del C.A.T.  

Taller de ball de bot amb LAURA CARDELL 
 

22.00 h C.A.T. – Preu: 10 € / AC: 5 € 

ROADA  
COFRE ANTIC 
 
Enguany, comptarem amb l’agrupació folklòrica d’Inca, Cofre 
Antic, i el grup del Pla de Mallorca, Roada. La vetllada començarà 
a la tarda, amb un taller de ball de bot a càrrec de Laura Cardell i 
a la nit, es podran posar en pràctica amb els grups Roada, d’Inca, 
format per músics d’estils ben diversos però vinculats des de 
sempre amb la música i la cultura popular, amb un repertori que 
consta de temes propis alternats amb tradicionals de músics i 
grups de la terra; i Cofre Antic, que l’any 1990 van començar a 
treballar amb l’objectiu de difondre la cultura tradicional de 
Mallorca a través de la música i el ball. 
 

Promoció 6€ - codi descompte CF240120 
  



ELS CICLES DEL TRADICIONÀRIUS 

DANSES ITALIANES I CATALANES 
Dissabte 8 de febrer 

 19.30 h C.A.T. Inscripció gratuïta al taller amb l'entrada de Ball Folk. 

Inscripcions secretaria del C.A.T.  
Taller de danses dels Dolomites del nord d’Itàlia amb Na Fuoia 
Vine a aprendre les danses d’aquesta regió italiana: manfrina o 
monferrina, saltarin “polca saltata” i pairis, una variant de scottish; i 
posa-les en pràctica a la Nit de Ball Folk amb Na Fuoia! 
 

22.00 h C.A.T. – Preu: 10 € / AC: 5 € 
NA FUOIA Danses dels Dolomites del Nord d’Itàlia 
AIRES DEL MONTSENY Un ball atrevit i respectuós amb els orígens 

La Nit de Ball Folk engegarà amb els italians Na Fuoia, que després de 
més de 20 anys de recerca i treballs sobre la tradició musical de les 
meravelloses terres dels Dolomites, representen el pont entre tradició i 
modernitat, la recuperació i re-proposta de tonades antigues. 
Seguidament, els catalans Aires del Montseny ens presentaran el 
repertori del seu disc Lliure Albir, ball folk atrevit però respectuós amb les tonades i els nostres orígens, 
que convida a ballar i escoltar d’una forma diferent. 
 

Promoció 6€ - codi descompte CF080220 
 
Divendres 21 de febrer 

CARNAVAL 
22.00 h C.A.T. – Preu: 10 € / AC: 5 € 
SO NAT I ELS QUATRE VENTS  
Un ball de gralles del s.XXI 

 
Per Carnaval, el Tradicionàrius ofereix un ball de gralles amb dos dels 
grups més punters del moment que tenen una visió de modernitat i 
contemporaneïtat d’aquest instrument. Una proposta excepcional, que 
trenca amb tots els estereotips de la gralla i que la porta un pas més 
enllà i sense complexos. Des de Tarragona, So Nat i des de Vilafranca, 
Els Quatre Vents seran els encarregats d’amenitzar-nos el carnaval amb 
els èxits del rock català, el pop espanyol i els hits més discotequers de 
l’escena internacional. 
 

Promoció 6€ - codi descompte CF210220 
 

DANSES CATALANES I OCCITANES 
Dissabte 29 de febrer 

22.00 h C.A.T. – Preu: 10 € / AC: 5 € 

BALLAVEU Presenten el disc Ball de nit 
DUO ABSYNTHE Danses occitanes 

 
Una Nit de ball folk protagonitzada pel duet català Ballaveu i l’occità 
Duo Absynthe. Ballaveu explora la pràctica de les cançons per fer ballar, 
preservant la cadència i mantenint ferm l’aire de cada dansa. Les seves 
veus juguen, s’enllacen, es persegueixen, dialoguen i interpreten el 
cançoner tradicional i popular català. Dues veus sense artificis, 
empastades i harmonioses, que us faran ballar amb emoció. Des 
d’Orleans, al centre de França, Duo Absynthe, un duet molt explosiu 
que porta el ball folk un pas més enllà del més pur estil tradicional, 
tancarà la nit de ball amb un repertori de masurques de somni, xotis 
explosius, bourrés delirants i moments d’improvisació. 
 

Promoció 6€ - codi descompte CF290220 


