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Trenta anys a l'escenari
El XXX Tradicionàrius s'obrirà amb tots els músics que van participar a la primera
edició
La trentena ediciÃ³ del festival TradicionÃ rius durarÃ el doble i s'allargarÃ fins a Sant Joan: del 13
de gener al 23 de juny. El concert inaugural reunirÃ tots els grups que van participar l'hivern de
1988 al primer festival i estarÃ conduÃ¯t per Jaume Arnella, que estrenarÃ el "RomanÃ§o
Tradifolk". Â

Portada del programa del primer Tradicionàrius
L'espectacle inaugural del XXX Tradicionàrius és dirà Trenta Tradicionàrius Traçats i reunirà tot els
músics que van impulsar la iniciativa i que continuen tocant actualment. Jaume Arnella, Els
Ministrers de la Vila Nova, Rosa Zaragoza, Cobla Manxaire, Primera Nota, Ludicfolk, La
Cobla Mínima, Alfons Encinas i Els Trobadors, Solistes De La Costa i Retaule. I hi haurà
també un record especial per als músics de la primera edició que ja no hi són: Maria Laffitte i
Josep Verdaguer 'Roviretes'.
A més, l'organització ha donat a conèixer alguns dels concerts que es programaran: el 20 de
gener, el grup de folk del Baix Llobregat RIU presentarà el seu espectacle Riu 360º , amb una
projecció del so original i sorprenent; el 29 de gener, Brigada Bravo & Díaz presentaran
Músicas populares de la Gran Guerra , on el violista de roda Germán Díaz i el guitarrista
Antonio Bravo exploren i recreen els repertoris que sonaven en temps de la Primera Guerra
Mundial; el 3 de febrer, Sis Veus per al Poeta presentarà el seu homenatge musical a Vicent
Andrés Estellés; el 16 de febrer, la mallorquina Joana Gomila presentarà el projecte Folk
Souvenir, a cavall entre la música tradicional illenca, el jazz i l'experimentació, i el 26 de febrer,
Guillem Roma presentarà el disc Connexion s amb la seva colorista Camping Band Orchestra.
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