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Contes, cançons i pastissets
El grup Ara Va de Bo capitaneja les matinals infantils folk del Tradicionàrius
Cada dos diumenges al matÃ-, el CAT de Barcelona s'omple de nens per escoltar contes, cantar
canÃ§ons i tastar menjars d'arreu del mÃ³n. Aquest diumenge 20 de febrer hi actuarÃ entre altres
el guitarrista Amadeu Casas amb el seu dobro.
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El maig del 1968 es deia allò de ?la imaginació al poder'. Ha plogut molt i és clar que la imaginació
no ha arribat al poder. En qualsevol cas, continua sent una eina poderosa i imprescindible a
l'hora de vertebrar i impulsar iniciatives vinculades a la cultura popular i als nens, poc vistoses
per als grans mitjans però de valor incalculable.
D'imaginació en va plena la nova tanda de Matinals Infantils Folk que, després de l'èxit de l'any
passat, torna al festival Tradicionàrius mantenint l'esquema bàsic i incorporant novetats. Com a
grup resident, hi trobarem la formació degana en l'animació infantil als Països Catalans, Ara Va de
Bo, que aquest 2011 celebra 40 anys de trajectòria. I al seu costat, tota la colla de músics,
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artistes i amics que donen caliu i varietat a les trobades: com a grup convidat permanent, el duo
La Bicicleta aportarà tot el seu bagatge; la cantant i quatrista veneçolana Cecilia Bellorín seguirà
omplint de sabor el CAT, la Família Ventura farà sonar flabiol i clarinet, Fèlix de Blas farà sonar la
tuba i el que faci falta, August de Rapsòdia durà música i poesia, el simpàtic cuiner Professor
Pagès ho endolcirà tot amb notes de rebosteria...
Com a l'anterior edició, en cadascuna de les sis matinals hi haurà un tema que farà de fil conductor
lligant contes i cançons. Enguany, els nens que vagin al CAT hi trobaran personatges fantàstics,
viatges meravellosos d'aventures i d'aprenentatge, països fabulosos, bèsties mitològiques i
poètiques, flors i violes de primavera, jocs de paraules per formular encanteris...
A més, cada dia hi haurà convidats especials (des del músic Amadeu Casas amb la guitarradobro i el percussionista d'origen libanès Ali Hachem fins a la Coral Coloraines de l'Orfeó
Gracienc, grups de nens de les comunitats polonesa, amaziga, brasilera...) per muntar tots junts
un espectacle participatiu i de distància curta. En paraules de Jordi Roura, integrant d'Ara Va de
Bo: ?Més que una actuació, és una festa?.
Aquest diumenge 20 de febrer, el tema de la trobada seran els països fabulosos, i hi actuarà entre
altres el guitarrista Amadeu Casas amb el seu dobro. El 6 de març, la vetllada versarà sobre el
bestiari popular, dels insectes més petits als elefants, la cuca de llum i la guineu entremaliada. El
20 de març hi haurà cançons, contes i danses per celebrar l'arribada de la primavera amb flors i
violes. I el 3 d'abril, en la darrera matinal infantil d'aquest Tradicionàrius, es pronunciaran paraules
màgiques i s'explorarà la màgia de la cal·ligrafia, els rodolins, els alfabets...
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