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1988 AMSTERDAM, Països Baixos 

1989   PARIS, França 

1990  ZURICH, Suïssa 

1991  TOLOSA DE LLANGUEDOC, França 

1992  BRUSSEL·LES, Bèlgica 

1993 FLORÈNCIA, Itàlia 

1994  MARSELLA, França 

1995  HANNOVER, Alemanya 

1996  LUXEMBURG, Luxemburg 

1997  CERET I TOLOSA DE LLANGUEDOC, França 

1998  HALL IN TIROL I INNSBRUCK, Àustria 

1999  LAUSANA, Suïssa 

2000 L’ALGUER, Itàlia 

2001  COPENHAGUEN, Dinamarca 

2002  LISBOA, Portugal 

2003  MANCHESTER, Regne Unit 

2004  GRAZ, Àustria 

2005  HAARLEM, Països Baixos 

2006  MALMÖ, Suècia 

2007  FRANKFURT AM MAIN, Alemanya 

2008    TALLINN, Estònia 

2009 LUXEMBURG, Luxemburg 

2010    CRACÒVIA, Polònia 

2011 GRENOBLE, França 

2012 BUDAPEST, Hongria 

2013 VERONA, Itàlia 

2014  TIMISOARA, Romania 

2015 TORÍ, Itàlia 

2016 PERPINYÀ, Catalunya Nord 

2017 OSTRAVA, República Txeca 

 

2018 WASHINGTON,  Estats Units Amèrica 

 

 

 

 
L’APLEC INTERNACIONAL 

 
 

L'Aplec Internacional és la manifestació 
de cultura popular que de manera 
generalista, oberta i voluntària 
representa i dóna visibilitat del nostre 
patrimoni immaterial a la vegada que de 
l'esperit associatiu tant arrelat a la 
societat catalana. 
 
El treball conjunt amb la Generalitat de 
Catalunya, les administracions locals i 
les Diputacions; Adifolk, aportant els 
grups de cultura popular que confien en 
l'Aplec Internacional; i la Fira 
Mediterrània ens ha obert les portes als 
festivals internacionals de més renom. 
 
Fins a dia d’avui l’Aplec ha estat present a una trentena de ciutats europees, però 
mai havia sortit del continent. Per a l’any vinent, ens plantegem el repte de 
mostrar la nostra cultura a Amèrica  a través de la participació de Catalunya com a 
país convidat a l’Smithsonian Folklife Festival. 
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2018, d’Europa cap a Amèrica: Smithsonian Folklife Festival 

 
L’edició del 2018 es farà 
emmarcada dins d’un 
dels festivals culturals de 
més llarga tradició i 
renom: Smithsonian 
Folklife Festival, que es 
celebra anualment pels 
volts del 4 de juliol, Dia 
de la Independència dels 
Estats Units. 
 
Un festival amb unes 
característiques pròpies i 
particulars, a on per 
damunt de l’espectacu-
laritat es prioritza la 
interrelació directa entre 
públic, presentadors, 
artistes i els participants 
convidats. 

 

Pel 2018, el Smithsonian Folklife Festival invitarà Catalunya a presentar la seva 
manera de viure i les seves tradicions culturals, així com també les seves 
expressions artístiques, les quals forgen el seu distintiu caràcter i que s’estén des 
de dels Pirineus fins al delta de l’Ebre. 
  

El programa estarà enfocat en mostrar com les associacions i el treball comunitari 
han afavorit la convivència de la seva gent i han servit per mantenir vives les 
tradicions, a la vegada que han impulsat la seva audaç creativitat. 
 
Podeu accedir a més informació sobre el Folklife Festival a la seva pàgina web 
http://festival.si.edu o al següent vídeo introductori en castellà: 
https://www.youtube.com/watch?v=aTsxukxYDsY   
 
També podeu consultar anteriors programes de convidats, com el del Perú 
(http://www.festival.si.edu/2015/peru/en-espanol/smithsonian) i edicions 
passades: http://festival.si.edu/past-programs/smithsonian. 

mailto:adifolk@adifolk.cat
http://festival.si.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=aTsxukxYDsY
http://www.festival.si.edu/2015/peru/en-espanol/smithsonian
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Descripció de la participació 

 
 Durada:  Del 27 de juny a l’1 de juliol i del 4 al 8 de juliol.  

Cal preveure que els desplaçaments seran un o dos dies anteriors i posteriors 
a la celebració del festival.  
 
 

 Horari del festival: El festival té lloc de les 11 del matí fins les 5:30 de la 
tarda, seguit d’actuacions nocturnes. Generalment les diferents 
presentacions als espais tenen una durada d’entre 30 i 45 minuts, amb unes  
3 o 4 intervencions per dia.  
 

o Els passis no sempre s’han d’entendre com una actuació seguida, sinó 
que es vol promoure la  interrelació amb el públic, a qui s’interpel·larà, 
mentre que el públic podrà adreçar les seves preguntes als actuants. 
 

o D’altra banda, els grups i participants poden ser convidats, 
individualment, a participar en tallers i converses amb el públic i altres 
participants sobre temes relacionats amb la seva activitat. 
 

o Els tallers participatius ocuparan una part important del temps en la 
mostra. 

 
 
 Escenaris del festival: Generalment s’han establert diferents espais de 

presentació i amb característiques i funcions diferents. A continuació us 
detallem la llista d’escenaris d’anteriors edicions:  
 

o Un escenari que pot ser cobert o  obert, per presentacions formals de 
música i dansa, demostracions culinàries, recitals i tallers. 
 

o Un conjunt d’espais més informals distribuïts en el recinte del festival, 
on el públic pot apropar-se i interactuar amb els participants, veure 
demostracions d’artesania i oficis,  actuacions de música i dansa, 
desfilades, rituals, etc. 
 

o Un escenari narratiu o lloc de discussió en el qual els invitats 
conversen i debaten al voltant de diversos temes. 
 

o Un espai familiar dirigit principalment als visitants més joves.  
 

o Altres escenaris i instal·lacions en funció del programa establert.  
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 Àmbits que es proposa incloure (a tall d’exemple):  Dansa catalana, 

sardanes, ball de bastons, gegants, bestiari festiu, foc, cobla, música d’arrel 
tradicional, artesania, jocs tradicionals, entre d’altres.  
 
 

 Condicions econòmiques: L’organització es farà càrrec de les despeses de 
viatge, desplaçaments interns, allotjament i àpats dels participants. Els 
participants rebran una petita compensació diària per a cobrir imprevistos i 
eventuals despeses sobrevingudes. 
 
 

 Transport d’elements d’imaginari festiu i altres materials:  Tot aquell 
material que sigui necessari per al desenvolupament dels tallers i activitats 
viatjarà en vaixell fins a Baltimore. S’ha de tenir en compte que es necessita 
un mínim de 3 setmanes de navegació, tant d’anada com de tornada i que, 
per tant, no se’n podrà disposar entre el 20 de maig i el 20 d’agost 
aproximadament. 

 

 
 
 
Criteris de selecció 

 
La selecció dels participants serà portada a terme de manera conjunta per 
l’Smithsonian Institution, la Generalitat de Catalunya i Adifolk, amb 
l’assessorament d’un grup d’experts. 
 
El procés de selecció tindrà en compte els següents criteris:  

 Voluntarietat 

 Representació territorial, de gènere i d’edat 

 Rellevància de la proposta 

 Qualitat artística 

 Capacitat d’interactuar amb públic divers  i multicultural 

 Predisposició dels grups per treballar entre si 

 Pluridisciplinaris i capaços d’actuar amb més d’un àmbit a causa de la 

limitació del nombre de participants 

 Connexió amb els eixos temàtics 

mailto:adifolk@adifolk.cat
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També es tindran en compte aspectes complementaris com: 

 Habilitats culinàries per a  presentar plats tradicionals durant el festival 

 Experiència en presentar i ensenyar català (parelles lingüístiques) 

 La capacitat de parlar l’anglès és important però no imprescindible. Es 

valorarà que algun integrant  del grup sigui capaç de presentar l’activitat 

realitzada així com facilitar la comunicació amb el públic angloparlant.  

 
 
 
 
 

Proposta d’àmbits per incloure al festival 

 
 DANSA:   

 Màxim 8 parelles 
 Que ballin i siguin capaços d’ensenyar al públic dansa catalana, 

sardanes i bastons. 
 

 GEGANTS:   
 Màxim 8 portadors per parella de gegants 
 Sense acompanyament musical 

 
 BESTIARI FESTIU:   

 Màxim 8 portadors por bèstia de protocol o de foc 
 Sense acompanyament musical 

 
 DIABLES:   

 Màxim 8 diables 
 Sense tabalers 

 
 COBLA:   

 Màxim 12 músics 
 Es valorarà que facin sardanes, balls tradicionals, concert i la 

possibilitat de partir-se per espectacles itinerants 
 

 GRUP  DE MÚSICA D’ARREL TRADICIONAL:   
 Màxim 6 músics 
 Es valorarà que facin cercaviles, balls tradicionals, itinerants, cançó de 

taberna i havaneres. 
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 JOCS TRADICIONALS:   
 Màxim 4 jugadors 
 Es valorarà la capacitat de cada participant per ensenyar al públic la 

varietat dels  jocs  tradicionals. 
 

 ARTESANS:  
 Com puntaires, catifaires, artesans d’imatgeria, engalanament de 

carrers, constructors de pedra seca, constructors de volta/arc de volta 
catalana i altres formes  d’artesania/construcció. 

 A les anteriors edicions, el festival ha presentat els artesans per 
parelles, per tal de mostrar aspectes relacionals com som el gènere 
(home-dona), línia d’aprenentatge (mestre-aprenent), transmissió 
generacional (pares-fills), etc. 

 
 
Terminis d’inscripció i selecció 

 
 Recepció de propostes: Del 2 al 29 de setembre de 2017.  

 
 Publicació del llistat d’inscripcions rebudes: Mitjans d’octubre. 

 
 Selecció final: Entre els mesos de desembre i gener, l’organització 

(Smithsonian, Generalitat de Catalunya i Adifolk) contactarà amb els grups 
per tal de concretar les propostes i fer la selecció final per part de 
l’Smithsonian. 
 

  
Enviament de propostes  

 
 Mitjançant l’enllaç al formulari:  Cal respondre tots els apartats del qüestionari. 

 

Català:  https://goo.gl/forms/9HAQYj6rKmuRltl72   
Castellà:  https://goo.gl/forms/s1LqvIveSJjSJI1r1  

 
 Termini presentació: Del 2 al 29 de setembre de 2017. 

 

 

ADIFOLK,  1 de setembre de 2017 
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