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Marcel Casellas obre demà la 18a edició del Tradicionàrius 

JORDI BIANCIOTTO

El Tradicionàrius, el Festival de Folk Internacional, obre demà la 18a edició amb les actuacions de
Marcel Casellas i la Principal de la Nit, i el grup El Sant No Ve al Centre Artesà Tradicionàrius (CAT).
Són les primeres convocatòries d'una programació que compta amb una cinquantena de concerts, balls
folk i cercaviles i altres espectacles, i que es prolongarà fins al 18 de març.

Al Tall, L'Ham de Foc, Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, Eduard Iniesta, La Carrau i Les
Violines són alguns dels artistes catalans que se sumen a aquesta edició, oberta, com és costum des de
fa anys, a exponents de cultures veïnes, en especial la italiana i l'occitana. Amb un pressupost humil
(90.000 euros), la mostra és una realitat, segons va dir ahir un dels seus directius, Quim Soler, en roda
de premsa, "gràcies a l'elevat grau de militància i entrega de la majoria d'artistes que participen
en el festival i que accepten treballar amb caixets inferiors, perquè creuen en Tradicionàrius".

Al Tall, grup referencial del folk valencià, amb més de dues dècades de trajectòria, presentarà el disc
Vares velles el 26 de febrer a L'Espai, sala que, un any més, se suma a la mostra. Quico el Célio, el Noi
i el Mut de Ferreries demostrarà el seu estatus de grup fetitxe del festival amb dos recitals, el 18 i el 19
de febrer al CAT, en què recrearà el seu treball No es pot viure.

Les Violines (21 de gener), Tramudança (dins d'un cap de setmana dedicat a les Balears, 28), Banda
Oficial de l'Eix del Mal (projecte de Francesc Ribera, Titot, 4 de febrer), L'Ham de Foc (17), Eduard
Iniesta (24), La Carrau (4 de març) i Urbàlia Rurana (11) són unes quantes de les actuacions d'aquest
any.

La parcel.la internacional d'a- quest any la protagonitzen l'acordionista colombià Antonio Rivas (4 de
febrer) i diverses propostes italianes: el grup napolità Mescla (4), el LampiTròn Duo, dels Apenins
septentrionals (11), l'acordionista occità Norbert Pignol (3 de març).

El Tradicionàrius es completa amb un atapeït programa de propostes alternatives que inclou: mostres
gastronòmiques, titelles, cercaviles, monogràfics sobre la gralla i l'acordió diatònic, tallers de dansa, una
mostra fotogràfica... Aquesta serà l'última edició abans de les obres de remodelació que afectaran el
CAT i que han de començar a mitjans d'aquest any.
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