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La remodelació del centre de Gràcia costarà uns dos milions d’euros

El CAT tancarà un any per
construir la seva nova seu

Dimarts vinent, el CAT es ves-
tirà de gala per acomiadar l’ac-
tual seu de treball i d’actuaci-
ons. El nou equipament, obra
de l’arquitecte Víctor Argentí,
comptarà amb un nou audito-
ri d’unes 270 butaques amb
una grada retràctil, dos espais
polivalents, sis sales d’assaig,
una d’enregistrament, una bo-
tiga i una fonoteca especialit-
zada en música folk, a més de
l’adequació dels camerinos.
Com explica Argentí, “la re-
modelació és gairebé total”. “El

centre tindrà una nova entra-
da, i l’aïllament del so –un as-
pecte que a nosaltres i als veïns
ens preocupava molt– arribarà
a un nivell molt adequat. A
més, acabarem amb tots els
problemes d’acústica, sortides
d’emergència i barreres arqui-
tectòniques”. Argentí també va
anunciar “la construcció de
dues sales polivalents: l’actu-
al sala d’assaig ampliarà les
seves possibilitats i també s’hi
podran fer tota mena de ban-
quets; i una sala més íntima on
es podran fer reunions, nego-
ciacions... que ara s’han de fer
al vestíbul”.
L’arquitecte va tenir temps d’ex-
plicar les millores que tindrà
l’actual bar: “Tindrà una nova
dimensió i n’ampliarem les
possibilitats. S’aïllarà i s’ade-
quarà perquè s’hi puguin fer
actuacions de petit format,
com si fos un club”. Les noves
instal·lacions, que tindran un
cost d’uns 2 milions d’euros,
s’estrenaran per a la vintena
edició del Tradicionàrius, que
tindrà lloc el gener del 2007.

Durant els 13 mesos previs-
tos d’execució de l’obra, l’ha-
bitual activitat de formació i di-

fusió patirà un canvi en les
principals seus però no s’atu-
rarà. Així, els tallers de música
i d’instruments es traslladaran
als Lluïsos de Gràcia, mentre
que els tallers de dansa aniran
fins a l’escola Reina Violant.

El cost de la reforma del cen-
tre serà assumit íntegrament
per l’Ajuntament, amb una
aportació inicial de 250.000
euros per part del Centre de
Promoció de la Cultura Popu-
lar i Tradicional Catalana. Fer-
ran Bello, director d’aquesta
institució, va destacar que “és
un canvi de pell, però l’interi-
or també evoluciona”. “Aques-
ta nova pell seran les sabates
que ens serviran per seguir ca-
minant i per avançar cap a un
il·lusionant futur”.

Amb la festa en forma de ma-
rató 12 hores i 1/4 de Folk al CAT
que es farà dimarts, es posa
punt i seguit a la sala que ha
acollit bona part de la música
tradicional i popular que s’ha
presentat a Catalunya en els
darrers divuit anys, des que el
1988 va néixer el Festival Tra-
dicionàrius a l’aleshores Cen-
tre Cívic de l’Ajuntament del
Districte de Gràcia.

Una imatge virtual del futur Centre Artesà de Gràcia
CAT

Un curset de ‘body percussions’,
novetat del 5è Dansa Sant Cugat

Dansa Sant Cugat inclou
aquest any les body percussions
com a principal novetat, un
tipus de dansa que té un vari-
at moviment i compta amb els
sons que es produeixen amb
objectes o amb el propi cos.
També hi ha canvis importants
en la dansa contemporània que
impartirà la directora d’Har-
monique de París, Corinne Lan-
celle. Una altra de les novetats
és el dinar espectacle al Cafè
Auditori, que pretén motivar
més els alumnes i augmentar
la relació entre públic i pro-
fessors. Les classes les imparti-
ran reconeguts especialistes

com Anna Sánchez, Peter Mika,
Norma Ros, Aixa Guerra i Alain
Gruttadauria, entre d’altres.

Dansa Sant Cugat és un cer-
tamen obert als professionals
però també als alumnes que co-
mencen, amb una àmplia ofer-
ta de cursos. Seguint la linia
d’anteriors edicions, es podran
millorar tècniques i descobrir
un nou tarannà en dansa con-
temporània, clàssica o moder-
na, així com en la comèdia mu-
sical, dansa oriental, modern
jazz, f lamenc i hip-hop. Els or-
ganitzadors esperen arribar a
la xifra de 300 participants, uns
30 més que en l’anterior edició.

Jaume Ventura
BARCELONA

El Centre
Artesà
Tradicionàri-
us (CAT)

tindrà una nova seu.
El nou espai estarà
llest l’octubre del
2006, però
començarà a
funcionar a partir
del gener del 2007.

Josep M.Codina
SANT CUGAT

Dansa Sant
Cugat
desenvolu-
parà la seva

cinquena edició del
25 al 29 de juliol
amb una variada
oferta de cursos
adreçada a
professionals i
amants de la dansa.

JUNY FOLK 2005

Marató de música
folk a l’Artesà

A partir del segon semestre del 2005 el CAT Centre Artesà
Tradicionàrius inicia un procés de rehabilitació
arquitectònica i urbanística que li donarà els recursos
necessaris per acollir amb condicions la programació
artística regular que desenvolupa –amb festivals com el
Tradicionàrius, Euskal Herria Sona o Aragó al CAT– i
d’altres activitats com els tallers d’instruments i danses
tradicionals que també tenen lloc al local de Gràcia. Les
reformes adaptaran l’actual auditori, a més de dos espais
polivalents, sis sales d’assaig i s’obrirà de cara al públic una
botiga i una fonoteca especialitzades en música folk, el
centre neuràlgic de la programació a l’Artesà. El CAT tanca
per obres aquest mes de juliol i té previst obrir de nou a
l’octubre de l’any vinent, a pocs mesos de la celebració del
20è aniversari del Tradicionàrius Festival Folk
Internacional.

Per això, dimarts que ve 28 de juny el CAT Centre Artesà
Tradicionàrius dirà adéu a les parets de l’Artesà i ho farà
amb un espectacle ben especial, una marató de 12 hores i
mitja plenes de la millor música folk. Una Revetlla de Sant
Pere en la qual participaran més de 50 grups. L’inici de la
festa serà a les 14 h amb un dinar a la placeta del costat del
Centre Artesà que deixarà pas a les intervencions dels grups
que s’intercalaran sense aturar-se fins a les 2.15 h de la
matinada. Una jornada ben llarga i un dia especial per al
CAT i per a tota la gent de Gràcia, que podrà participar
d’aquesta revetlla musical oberta a tothom que s’hi vulgui
apropar.

Aquesta festa, per tant, servirà per dir adéu a les parets
d’aquest centre que ha acollit bona part de la música
tradicional i popular durant 18 anys de Tradicionàrius,
impartint també tallers d’instruments i de danses
tradicionals. Però no és un adéu, sinó un punt seguit.
Durant aquest any i mig que l’Artesà romandrà tancat, la
seva programació s’impartirà en d’altres espais de Gràcia i
els tallers trimestrals es continuaran fent a partir de la
primera setmana d’octubre als Lluïsos de Gràcia i a l’escola
Reina Violant.

Els músics i grups que participaran en aquesta festa són:
Al-Mayurqa, Ara Va De Bo!, Carles Belda, Cati Plana, Cesc
Sans, Colles de Cultura de Gràcia, Coral Espígol, De Calaix,
Dj Mussol, Eduard Iniesta, El Pont d’Arcalís, Els Trobadors,
Els Ministrers de la Vila Nova, Enric Montsant, Eskamot
Tamarro, Francesc Marimón, Francesc Ribera Titot, Francesc
Tomàs Panxito, Jaume Arnella, Jordi Bastiste, Jordi Blasco,
Jordi Vallverdú Xufu, Josemi Sánchez, Kabum, La Carrau, La
Coixinera, La Font de la Carota, Les Violines, Marc Egea,
Marcel Casellas, Maria Laffitte, Marduix Titelles,
Marsupialis, Matakàs, Matias Mazarico, Ministrils del Raval,
Miquel Gil, Nil i Ivó Jordà, Nova Euterpe, París Fantasma
Negrit, Pere Romaní, Quintet Fibonacci, Ràdio Quartet,
Ramon Manent i els Tranquils, Rosa Zaragoza, Sants & Fot,
Sol de Nit, Solistes de la Costa, Tercet Treset, Toni
Torregrossa, Toni Xuclà, Vincenzo Chacho Marcelli, Xarop de
Canya i Xavier Maristany. Tots ells faran d’aquesta revetlla
una marató de més de 12 h de música folk, un dia de portes
obertes per acomiadar l’Artesà de Gràcia, tot esperant el seu
retorn l’any 2006.

Dimecres 28: a partir de les 14 h i fins a les 2.15 h. Marató de música
folk per acomiadar la vella seu del Centre Artesà Tradicionàrius.

Amb la participació de músics i grups diversos. C.AT. Travessera de
Sant Antoni, 6. Entrada lliure.
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Les Violines participaran a la marató folk
ARXIU


