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Benvolgudes associades i empreses patrocinadores:

Aquest any 2021 és un any important per la nostra entitat, doncs fa 125 anys que es 
va constituir “oficialment” amb el nom de Sociedad Coral Unión Calafinense. Diem 
oficialment perquè hi ha dades que indiquen que ja existia anteriorment i que el 
que va tenir lloc el any 1896 va ser la seva legalització juntament amb nombroses 
associacions a tot Catalunya.

En primer lloc, ens agradaria fer un reconeixement a aquelles persones que van 
creure en la necessitat de crear una entitat social i cultural, propera a les persones i 
oberta a les necessitats de Calaf i la seva comarca.

Un dels primers objectius de la nostra entitat va ser l’ensenyament a persones que 
no sabien escriure i també l’ensenyament del cant coral.

El nostre reconeixement augmentat, a les persones que l’any 1931 van fer possible la 
construcció actual de la seu de la nostra Entitat a l’avinguda de la Pau, amb l’esforç 
econòmic que suposava en un moment on no hi havien subvencions públiques.

En segon lloc, el nostre agraïment més sincer a totes les persones que han format 
part de les diferents Juntes Directives de l’Entitat i que han hagut de treballar des-
interessadament per mantenir-la oberta, oferir activitats i espectacles i fer les obres 
necessàries en cada moment i també, com no, oferir el local a les diferents associa-
cions i a l’Ajuntament de Calaf.

I en tercer lloc i últim el nostre agraïment a les persones associades que col·laboren 
amb les seves aportacions anuals al seu manteniment i a l’Ajuntament de Calaf en 
particular que ens permet signar un conveni de  col.laboració imprescindible per 
portar a terme activitats i cessió del local en benefici de la població.

Teniu a les vostres mans, un llibret amb tota la programació que hem preparat per 
vosaltres i també pels nostres simpatitzants d’arreu de Catalunya. Sabem que és 
una programació ambiciosa amb quantitat i qualitat per tal que totes i tots hi pu-
gueu trobar l’espectacle adient a les vostres preferències.

Aquesta programació i d’altres activitats han estat possible gràcies a la bona acolli-
da del nostre programa de PATROCINI, pels comerços i empreses de Calaf i comar-
ca que dins el seu apartat de responsabilitat social han optat per col·laborar amb 
el Casino de Calaf.

Estem molt satisfets en aquest apartat i molt especialment aquest any de cele-
bració dels 125 anys que ens permet mirar el futur amb optimisme i confiança al 
veure’ns acompanyats amb els reptes que tenim davant.

FELICITEM-NOS pels 125 anys d’història del Casino de Calaf.

I BONA FESTA MAJOR 2021

LA JUNTA DIRECTIVA

Salutació

Edita: Unió Calafina, setembre 2021
Disseny i impressió: Graphics, antiga impremta Oller



Ctra. de Solsona, s/n
08281 CALONGE DE SEGARRA

Pl. dels Arbres, 1
08280 CALAF
93 869 81 17

www.opticacerveracalaf.com

Pol. Ind. Les Garrigues
C/ Newton, Parcel·la 3B
08280 CALAF
T. 93 869 81 01

Pol. Ind. “Les Garrigues” C/. Isaac Newton, Parc. 4-A
Apartat de Correus, 39 · 08280 CALAF

Tel. 93 869 80 20  · Fax 93 868 01 69
E-mail: metbusquet@metbusquet.com
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ÀRIDS I PEDRA NATURAL
CALAF - SALLENT

www.solestany.cat



Raval Sant Jaume, 31 Ent. 2
08280 Calaf

Tel.: 93 869 85 76

Carrer Països Baixos 18-20, nau 5 
08700 – IGUALADA – BARCELONA 
T. 636031834 – 649579818
info@acusticanoia.com

www.acusticanoia.com

#acusticanoiaofi cial

Producció i realització tècnica d’esdeveniments

C/ Sant Joan Bta., 2
08280 CALAF

Tel. 93 869 85 63



ESPECIALISTES EN CONILL LLETÓ
CRIA I  DISTRIBUCIÓ

El podeu trobar a: Cal Calet, 
Molí de Boixeda i Restaurant Castellar

DISTRIBUÏM A TOT CATALUNYA

El millor conill lletó, el més fresc,
tendre i de proximitat.

Telèfon:  630 18 29 58
www.euroconills.cat

Pl. Barcelona’96 - 6
08280 CALAF

Plaça Barcelona 92, 4 • 08280 CALAF
Tel. 93 869 88 35

C/ Raval Sant Jaume,51
08280 CALAF

Tel. 93 115 60 58

CAFETERIA - RESTAURANT
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Venda entrades al Casino de Calaf 
del 4 al 12 de setembre

per tota la programació dels 125 anys

PÚBLIC GENERAL

SOCIS

Preu fins a 2 anys 

INVITACIONS
VÀLIDES

PREU ENTRADES:

VENDA D’ENTRADES:

INFORMACIÓ
I RESERVES:

www.entrapolis.com 
www.casinodecalaf.cat

T. 93 869 83 77
M. 620 13 40 18

-2

#culturasegura
Els actes es realitzaran amb totes les mesures
de seguretat i prevenció davant la COVID-19.

Per poder assegurar-se la localitat cal reservar
per internet al portal ENTRAPOLIS, trucant al
Tel.93 869 83 77 o bé al 620 13 40 18 (Josep).

AFORAMENT LIMITAT

Informacions

AUTO CALAF
LOTERIA CALAF

FERRETERIA RIERA
GABINET DUARRI

CARNISSERIA LAURA
ASSEGURANCES MIQUEL MASANA

Altres col·laboradors:

Dies i horaris:
Dissabte 4 de setembre, d’11:00h a 13:00h.

Del 6 al 12 de setembre.
Matins, d’11:00h a 13:00h. Tardes, de 18:00h a 20:00h

EXPOSICIÓ

“El Casino”
125 anys d’història 



Dissabte, 4 de setembre Hora: 18:00h

8€

5€ (socis)

PREU ENTRADES:

La Martina és una nena petita, valenta i pèl roja. En Mau-
re és un dinosaure blau, gros i de banyes blanques. Són 
amics inseparables. Comparteixen jocs, somnis i aventu-
res. Què faria la Martina sense en Maure? I en Maure sen-
se la Martina? Esperem que no s’hagin de separar mai. 
Però… i si un dia ho haguessin de fer? Gaudiu dels jocs i 
les aventures de la Martina i el seu gran amic: En Maure 
el dinosaure.

Maure el dinosaureCan Torrens, empresa artesana d'embotits des de 1899, ha contribuit a promocionar
els embotits a la comarca, a les fires i ha donar un nom a la llonganissa, el fuet i la

botifarra de Calaf i Sant Martí. 

Ha arribat el moment i hem trasspassat el negoci als embotits Ca la Maria de Sant
Antolí, on podeu continuar trobant els nostres embotits de sempre.

Gràcies per la confiança que ens heu tingut durant tots aquests anys. 

Can Torrens
Botiga Sant Martí

122 anys

Can Torrens
Botiga de Calaf

34 anys

Ca La Maria
Botiga Sant Martí

93 869 81 86

Rostisseria i menjars per emportar
C/ Raval St. Jaume, 7 CALAF   .   93 868 09 22



Diumenge, 5 de setembre Hora: 22:00h

El concert que us proposem vol ser una mirada àmplia 
per la música d’alguns d’aquests països i compositors. Així 
doncs, farem un viatge a través de les cançons que alguns 
dels autors més importants de cada país van escriure, 
gairebé sempre, sobre textos populars o d’escriptors de la 
pròpia nació, utilitzant ritmes, melodies i harmonies que 
els identificaven amb la seva pròpia cultura popular. Un 
viatge que, amb la col·laboració de l’actriu Lloll Bertran, 
ens portarà, també, a descobrir el context polític i socioe-
conòmic en el qual van sorgir aquests moviments nacio-
nalistes. Des d’Anglaterra a Hongria, passant per Escan-
dinàvia i Bohèmia, per finalitzar la ruta a Catalunya.

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Diumenge, 26 de setembre Hora: 18:30h

PRESENTA

Enchanté! S’endinsa en la música europea de principis del 
segle XX, l’època de la II Guerra Mundial, i ens transporta 
a la ciutat de París, a punt de ser envaïda per les tropes 
alemanyes. Des d’un espai inhòspit, acompanyades d’un 
pianista i un clarinetista, les veus de Divinas ens expliquen 
la història del petit Cafè Enchanté, punt de trobada d’ar-
tistes, bohemis, intel·lectuals i membres de la Résistance 
francesa.
Divinas interpreten i ridiculitzen personatges històrics 
i escenifiquen situacions grotesques, amb bones dosis 
d’humor absurd i un punt de sàtira política.
A Enchanté! es respira l’aire dels cabarets burlescos i el 
glamour decadent, amb les cançons i coreografies més 
representatives de l’època.
Veus i música en directe per recuperar gèneres com el cla-
qué, el cancan o el cabaret.

18€

15€ (socis)

PREU ENTRADES:

Divinas
soprano Carla Móra
mezzo-soprano Irene Ruiz
contralt Marta Móra / Susana Torregrosa
El duet
clarinetista Juli Aymí / Cesc Miralta
pianista Federico Mazzanti

Lloll Bertran
Coral Sant Jordi

Dir.: Oriol Castanyer



Dissabte, 2 d’octubre Hora: 20:00h

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

VENDA D’ENTRADES:

INFORMACIÓ
I RESERVES:

www.entrapolis.com 
www.casinodecalaf.cat

T. 93 869 83 77
M. 620 13 40 18

Elektrishes Blau

S’ha acabat el bròquil

Elektrisches Blau és una oda a l’aferrament.
Elektriches Blau és una oda a la melancolia.
Una oda a no voler deixar escapar la joventut.
Una oda a no voler-se desfer de les memòries del passat 
i del records, de les vivències irrepetibles, que sabem que 
mai tornaran.

dramatúrgia, direcció i intèrpret
Virgínia Gimeno Folgado

El pis ha desgastat l’amistat entre tres companys que fa 
anys que conviuen, la monotonia del seu dia a dia fa que 
ja no comparteixin la vida com ho feien al principi, la seva 
relació ha canviat, o potser, la forma en com dir-se les 
coses.

dramatúrgia, direcció i intèrprets
Martí Atance, Marc Molins, Laia Solà

Dues indivídues cerquen un bon banc on reposar i en 
troben un que els fa el pes; però un cop instal·lades, 
emergeix un reguitzell de relats escabrosos al seu voltant. 
A través d’un joc escènic basat en la polisèmia i farcit de 
metàfores ens mostren i denuncien, amb grans dosis 
de sensacionalisme, com moltes vides humanes han 
vist trontollar la seva existència, abocades a transitar pel 
pont esquerdat que s’ha teixit entre les dues crisis socials 
d’aquesta darrera dècada.

Malo Banco

(Microteatre convidat) 

A part de les tres obres del Festi-
val Píndoles, aquest any compta-
rem amb una obra de la calafi na 
Sílvia Vila, que es va presentar al 
primer festival de Microtextos.

FESTIVAL PÍNDOLES



Dissabte, 9 d’octubre Hora: 12:00h
 18:00h

Aquesta primavera 2021 El Pot Petit estrenem nou reper-
tori amb la gira “Vull cantar i Vull ballar”. Tota una declara-
ció d’intencions del que ara gairebé no ens deixen fer en-
lloc, CANTAR i BALLAR! Nosaltres necessitem fer-ho per 
ser feliços i així ho volem reivindicar. Per això, per molta 
pandèmia que hi hagi, seguirem cantant i ballant, encara 
que sigui amb mascareta, amb el cul a la cadira, amb dis-
tàncies i amb litres de gel hidroalcohòlic!
En Pau i la Jana es troben sols fora del Pot i sense els seus 
amics a prop no saben què fer! Cantant i ballant els ani-
ran retrobant. Qui serà el primer en sortir a fer-los bellugar 
sense parar? El mico? Els pirates Rodamons? El Drac Rac? 
Sigui qui sigui segur que els farà cantar i cantar com mai!

12€

9€ (socis)

Gratuït (fi ns a 2 anys)

PREU ENTRADES:
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Vull cantar i vull ballar



Vuit actrius mexicanes ens expliquen, amb un especial 
sentit de l’humor, algunes gotes de drama, quatre o cinc 
cançons i un gran desplegament d’energia, les seves ex-
periènces (particulars i col·lectives) en el seu exili per te-
rres espanyoles o, més específi cament, catalanes.
En dotze escenes independents, de tall minimalista, les 
actrius, a través de les seves veus, de les seves paraules i 
dels seus cossos, intentaran comprendre com es viu Mèxic 
des d’una distància no desitjada i com es veuen Espanya i 
Catalunya des de la propera llunyania d’un desterrament 
agredolç.
Aires, aromes, sorolls i espècies profundament mexicanes 
barrejades amb la suau brisa humida, enganxosa i traïdo-
ra de la mediterrània.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Diumenge, 10 d’octubre Hora: 18:30h

dramatúrgia Sergi Belbel
direcció Antonio Calvo
actrius Merlene Avendaño, Lupe Cano, Ariadna Ferreira, 
Claudia Gonzalez, Mónica Mar, Thania Paulinni, Marisol 
Salcedo i Nadia Zúñiga



Diumenge, 17 d’octubre

Concert evolutiu de la música popular des dels anys cin-
quanta, fins a la música actual. Recordarem diferents 
estils musicals com: Swing, música llatina, el rock & roll, 
música Disco, funk, fins la música actual.
Podran gaudir de temes d’aquests grans intèrprets. G. 
Miller, Santana, Elvis Presley, Cugat, Y.M.C.A., T. Turner, B. 
Mars, M. Núñez, etc...
Espectacle amb cantants i solistes de l’orquestra Marave-
lla al complert, efectes visuals, coreografies, i l’orquestra 
100% en directe.

direcció musical Josep Mª . Borràs
direcció artística Miquel Comadevall – Imma Comadevall

Audició de SARDANES

Concert

18€

15€ (socis)

PREU ENTRADES:

INAUGURACIÓ DEL 125è ANIVERSARI

Hora: 16:00h
 19:00h

Hora: 12:30h
Lloc: Pl. Barcelona 92



Carles Cases Strings Band acompanyat de l’Orquestra de 
Cambra de Vic reinterpreta les bandes sonores més co-
negudes del compositor italià Ennio Morricone, autor de 
centenars de bandes sonores.
Un homenatge a clàssics com Cinema Paradiso, Novecen-
to, Els intocables d’Eliott Ness o Érase una vez en América.
El compositor Carles Cases ha reinterpretat de nou l’obra 
orquestral de Morricone. Un documental en viu comentat 
en directe pel periodista cinematogràfi c Àlex Gorina.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Dissabte, 23 d’octubre Hora: 20:00h

piano Carles Cases
violí Alberto Reguera
violoncel Sveta Trushka
contrabaix Manel Fortià
fl autes i mandolina Quim Ollé
text i presentació Àlex Gorina
Orquestra de Cambra de Vic

CONCERT PARADISO
CASES · GORINA · MORRICONE



“0001” és un disc ideat com una peça conceptual, amb 
cançons que parlen de l’ésser humà, vorejant-ne la seva 
part racional, l’emocional i la més física.
Blaumut s’ha revelat com una banda imaginativa, amb la 
capacitat per a reinterpretar les seves cançons, adaptant 
els seu repertori a la perfecció a diferents tipus de format 
i escenari. 

components Xavi de la Iglesia, Vassil Lambrinov,
Oriol Aymat, Manuel Krapovickas i Toni Pagès

Dissabte, 30 d’octubre Hora: 20:00h

20€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

Granja Ous de Calaf
93 868 13 94  -  info@ousdecalaf.com



20€

17€ (socis)

PREU ENTRADES:

Diumenge, 31 d’octubre Hora: 18:30h

A cals Brugarol -família de l’alta burgesia catalana- la fi lla, 
l’Anna, activista social i feminista, decideix canviar-se el 
primer cognom pel de la mare. “-No abatrem el patriarcat 
fi ns que no ens diguem com la mare que ens ha parit.”. 
Per l’Antoni Brugarol és inconcebible que la seva fi lla ja 
no es digui Brugarol, un dels cognoms amb més solera 
de la comarca. Per això, recorrerà a tota mena d’argúcies i 
xantatges perquè l’Anna es faci enrere.

dramatúrgia Ramon Madaula
direcció Mònica Bofi ll
intèrprets Jaume Madaula, Estel Solé i Ramon Madaula

ELS
BRUGAROL

C/ Thomas Edison, Parc. 6-7 • 08280 CALAF • T. 93 869 98 22

DIARIS | REGALS | REVISTES | LLIBRES | TABACS 
| PAPERERIA | LOTO CATALUNYA | LOTO 6/49 | 
SERVEI DE FILATÈLIA



Dissabte, 6 de novembre Hora: 20:00h

El 3 d’octubre de 2017, com per miracle, una cançó de 
Cecilia composada l’any 1974, sorgeix de la recambra de 
l’inconscient col·lectiu i es fa present en la vida de Lídia 
Pujol per relacionar-la amb les circumstàncies tants cops 
repetides al llarg de la història natural: el peix gran es 
menja el petit.
En escoltar a Cecilia, Lídia Pujol s’ha sentit interpel·lada i 
ha volgut establir una conversa amb el projecte artístic i 
vital de la cantautora madrilenya. Amb la col·laboració de 
músics i productors, Lídia Pujol ha despullat les cançons 
dels arranjaments de l’època per a fer que les lletres 
emergeixin a la superfície i redescobrir així la profunditat 
amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds.
Algunes de les seves lletres van ser mutilades (i fins i tot 
prohibides) pels censors franquistes. Avui recuperarem 
les versions originals d’algunes d’aquestes cançons, tal 
com van ser composades per l’artista.

“AL DENTE” és una forma diferent de consumir Òpera. 
Accessible per tothom, amb humor i sàtira, amb històries 
fàcils d’entendre i on tothom s’hi pot sentir identificat. En 
ocasions, amb escenes esbojarrades, potser en alguns 
moments políticament incorrectes, però sempre fidels a 
les músiques originals, amb la idea de transmetre el sentit 
musical que les partitures desprenen.
L’espectacle combina el teatre gestual amb l’Òpera. S’hi 
mostren diverses escenes on els protagonistes són la 
gent comuna. Les situacions estan basades en coses que 
passen al món, a les cases, a les famílies, al carrer, etc. 
L’espectacle ens transporta a la consulta d’un dentista, 
a un pati d’escola, a un examen, a un restaurant, a la 
intimitat d’una família al sofà de casa, al set d’un programa 
de televisió o a una visita escolar en un museu.

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES: PREU ENTRADES:

Lídia Pujol
Conversando con Cecilia

Diumenge, 7 de novembre Hora: 18:30h

 
  

PRESENTA



Dissabte, 13 de novembre Hora: 18:00h

8€

5€ (socis)

Gratuït (fins a 2 anys)

PREU ENTRADES:

-2

La música tradicional i l’alimentació van de bracet en 
aqeust espectacle. Proposem un diàleg entre el present 
i el passat; entre la velocitat actual i la lentitud d’abans; 
entre la pressa i la calma; entre el fast-food i el xup-xup... 
Entre una dona d’ara, l’Alba, i una d’abans, la seva tia 
Filomena. Una dona que no va ser com se suposava que 
vaíen de ser les dones. Per la Filomena, cada àpat era un 
viatge, i cada música un aliment. Sort en tenim, si tenim 
menjar i cançons, perquè ens ajuden a païr la vida.

Ministrils del Raval
gralla i veu Carles Llongueras, acordió Encarna Mora, 
percussions Isi Vázquez, fiscorn Jaume Moros, tuba Joan 
Rosset, tenora Josep Maria Pey i saxo soprano Pere Ruiz
actriu Alba Valldaura   guió i direcció Jordi Palet Puig

Diumenge, 14 de novembre Hora: 18:30h

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

idea original The FeliuettesThe Feliuettes
intèrprets / cantants Laia Alsina Riera, Maria Cirici, Laura Laia Alsina Riera, Maria Cirici, Laura 
Pau i la col·laboració especial de Vicky Peña com a Mada-Pau i la col·laboració especial de Vicky Peña com a Mada-
me Big Lipsme Big Lips
direcció Míriam EscurriolaMíriam Escurriola

The Feliuettes ens conviden al seu aquelarre, on ens inter-The Feliuettes ens conviden al seu aquelarre, on ens inter-
pel.len, es pregunten sobre el món que els ha tocat viure i pel.len, es pregunten sobre el món que els ha tocat viure i 
sobre com transformar-lo, sent dones. A través de l’esperit sobre com transformar-lo, sent dones. A través de l’esperit 
nascut del cabaret més personal, personatges inesperats nascut del cabaret més personal, personatges inesperats 
posaran en qüestió situacions quotidianes i no tan quoti-posaran en qüestió situacions quotidianes i no tan quoti-
dianes, deformant-les amb un mirall ple de possibilitats.dianes, deformant-les amb un mirall ple de possibilitats.
Humor negre, faula idiota i perversa, el kitsch, l’absurd, Humor negre, faula idiota i perversa, el kitsch, l’absurd, 
l’stand up comedy, l’esperit punk... ingredients en el nos-l’stand up comedy, l’esperit punk... ingredients en el nos-
tre còctel per parlar amb llibertat i humor.tre còctel per parlar amb llibertat i humor.



Dissabte, 20 de novembre Hora: 20:00h

15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:PREU ENTRADES:

Qui no coneix ja la Suu? 
Podem comptar amb 
els dits de la mà les 
persones que encara 
no han sentit la seva 
dolça veu embolcallada 
per les notes de 
l’ukelele que sempre 
l’acompanya.
La Suu és una de les 
artistes catalanes més 
seguides i escoltades 
de l’actualitat. I no 
només això, sinó 
que el 2020 ha 
sabut demostrar 
la seva versatilitat, 
adaptantse a les 
noves circumstàncies 
sanitàries i socials i 
essent capaç d’oferir 
formats i repertoris 
especials que l’han 
convertida en una de 
les artistes que més 
han tocat en plena crisi 
del coronavirus.
Després d’un trepidant 
2020, en què ha 
publicat el seu disc 
Ventura, produït pel 
músic Carlos Sadness, 
i ha esdevingut cançó 
de l’estiu de TV3, Suu 
emprèn el 2021 amb 
més força que mai 
trepitjant els escenaris 
dels festivals i recintes 
més rellevants del país i 
de l’Estat espanyol.

C/ Gran Bretanya, 3C | Polígon Ind. Les Comes | IGUALADA 08700
T. 93 398 82 99 | info@graphics.cat

IMPRESSIÓ DIGITAL

IMPRESSIÓ OFFSET

MATERIAL D’OFICINA

MARXANDATGE

IMPRESSIÓ TÈXTIL

MATERIAL ESCOLAR

PAPERERIA PER EMPRESES

FOTOCÒPIES

ENQUADERNACIONS

DISSENY GRÀFIC

PUBLICITAT

IMPRESSIÓ GRAN FORMAT



Dissabte, 27 de novembre Hora: 20:00h

12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:



Dimenge, 28 de novembre Hora: 18:30h

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

12€

8€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES: PREU ENTRADES:

Tres sarsueles en una. Fresques, còmiques i rimades. 
Pitarra i Vidal i Valenciano tornen als escenaris com a 
clàssics d’avui dia per fer-nos matar les penes. Quatre 
actors i un músic, bevedors de mistela, es fan una sarsuela 
d’embolics en una sastreria: Corina espera el seu príncep 
blau, però sa mare planeja que es casi amb Don Mateu, 
antic conegut de la Sastressa; la Sastressa s’encaterina de 
Titus, promès de Maria… Sastres, metges i lloros amaneixen 
el plat dins la versatilitat d’una comèdia musical.

direcció Gemma Sangerman
arranjaments, direcció musical i piano Joel Riu
intèrprets Aida Llop, Mireia Lorente-Picó, Lluís Oliver i 
Joan Sáez 
coreografi a Anna Rosell

Existeix una cosa més apassionant que contemplar com 
es construeix una perfecta història d’amor: veure des de 
lluny com aquesta s’ensorra de la manera més grotesca. 
Amb humor, atreviment, intensitat i una mirada cinema-
togràfi ca la companyia Mar Gómez hibrida el teatre ges-
tual, la dansa i el clown per mostrar-nos la història d’una 
parella que, arribada al cim de l’èxit, decau en el més cla-
morós dels fracassos. I nosaltres traiem aquell somriure 
una mica pervers – però inofensiu- que portem a dins.

MISTELA CANDELA SARSUELA

Diumenge, 5 de desembre Hora: 18:30h

La vie en rose



Divendres, 10 de desembre Hora: 20:00h

CONCERT DE PIANO amb

Andreu 
Muxí

8€

Gratuït (socis)

PREU ENTRADES:12€

9€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

L’any 2021 en que es commemora els 50 anys de la mort 
del violinista i compositor Joan Manén (Barcelona, 1883-
1971), l’Associació Joan Manén presenta aquest recital 
protagonitzat per la violinista Kalina Macuta i el pianista 
Daniel Blanch. Ambdos intèrprets, màxims divulgadors 
de l’obra del compositor, presenten un programa -confor-
mat per obres del mateix compositor i obres dels compo-
sitors que més admirava i interpretava- que ens permetrà 
rememorar els recitals que el gran violinista català va dur 
a terme arreu del món en les seves tan celebrades actua-
cions. Un recital en el que podrem gaudir d’algunes de 
les característiques més reconegudes del violinista com 
van ser el virtuosisme, la passió i la profunditat expressiva.

violí Kalima Macuta  piano Daniel Blanch

Homenatge a Joan Manén
en el 50è aniversari de la seva mort

Dimecres, 8 de desembre Hora: 18:30h

 

Homenatge a Joan Manén
en el 50è aniversari de la seva mort

Recital violí i piano

Kalina Macuta, violí
Daniel Blanch, piano

Recital violí i piano



15€

12€ (socis)

PREU ENTRADES:

La història és plena de música i poesia de protesta i 
defensa de les llibertats dels pobles. Les cançons s’han 
convertit en un element de supervivència en la lluita 
contra l’opressió i la injustícia. Clars exemples en son les 
cançons dels esclaus al segle XIX, les melodies antifeixistes 
o els moviments contra l’apartheid.
L’espectacle Llum és un recull de cançons i poemes 
musicats que representen aquesta lluita dels pobles, amb 
diversitat geogràfica i temporal, però que destaquen per 
la seva qualitat i la seva importància emocional, simbòlica 
i històrica. Un viatge on la foscor esdevindrà llum a través 
del flamenc i el jazz. Dues músiques que defineixen a la 
perfecció els sentiments de dolor i lluita.
La força expressiva de la veu de Pere Martínez, la potència 
de la Cobla Marinada combinades amb els arranjaments 
del director musical de l’espectacle Vicens Martín, 
conformen un espectacle que genera una comunió 
perfecte on l’emoció es viurà a flor de pell.

Diumenge, 12 de desembre Hora: 18:30hDissabte, 11 de desembre
Hora: 18:00h

 20:00h
Infantil
Gent gran

Un espectacle diferent. Sense paraules. Música i clown 
creen una simbiosi a l’escenari vista poques vegades. Tot 
el que succeeix en el seu món és diferent.
Un piano oblidat en un racó on ningú no el tocava i que 
gràcies a la imaginació d’un clown i un pianista fa que 
prengui vida i tot sigui possible. Una tempesta, un amor, 
una viatge, un vaixell.. de qualsevol petit element en neix 
una historia. T’ho perdràs?

intèrprets Arnau Lobo i Carlos Bianchini

8€ - INFANTIL
12€ - GENT GRAN

Socis
5€ - INFANTIL
9€ - GENT GRAN

Gratuït (fins a 2 anys)

PREU ENTRADES:

-2



Diumenge, 26 de desembre Hora: 18:30h

15€

12€ (socis)

Invitacions
vàlides

PREU ENTRADES:

Dissabte, 18 de desembre Hora: 18:00h

8€

5€ (socis)

Gratuït (fi ns a 2 anys)

PREU ENTRADES:

-2

Amb «Le voyage», JAM posa el focus 
en els refugiats i migrants, i en el 

viatge que han d’emprendre cap a 
una nova vida. Una refl exió profunda 
sobre un col·lectiu invisible, invisibi-

litzat i deshumanitzat.

JAM posa sobre l’escenari tota la 
seva expertesa humorística com a 

clown per sacsejar l’espectador. Per-
què el clown no és només una tècni-

ca humorística. En essència, és l’art 
de despertar sentiments amagats. I 
un pot ser el riure, sí. Però també el 

plor, el dolor, la solidaritat.



SUPERMERCAT-CAFETERIA: Raval de St. Jaume, 5 · Calaf · 938 698 515

De dilluns a divendres:
08:00-13:30h i 17:00-20:30h
Dissabtes:
08:00-14:00h i 17:00-20:30h

De dilluns a divendres:
07:30-21:00h

Dissabtes:
07:30-14:30h
Diumenges:

08:15-14:15h

Hora: 18:30h
Preu entrades:

5€ 3€

Diumenge, 5 de desembre

XAROP
DE NIT

Diumenge, 25 de desembre

SOLISTES
TERCET

Diumenge, 31 de desembre

RAÜL
*PROGRAMES A PART

Diumenge, 19 de desembre

ALMA
DUET

DESEMBRE

Diumenge, 3 d’octubre

PEP i
M. JOSÉ

OCTUBRE

NOVEMBRE

Diumenge, 24 d’octubre

RAÜL

Diumenge, 11 de novembre

DUO
MEDITERRÁNEO

CO
N

CE
RT

S
D
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D
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M

EN
G

E



C/Ciutadella 12 – 08282 Sant Martí Sesgueioles - Tel: 93 869 82 36

- RESTAURANT -

Prior Farràs, 2 - 08280 CALAF (Barcelona) - Tel. 93 869 90 00

c/. Tomàs Edison, Parc. 19 · Pol. Ind. «Les Garrigues»
Tel. / Fax. 93 868 03 36 · 08280 CALAF. Barcelona

E-mail: metalmarcet@hotmail.com



c/. Isidre Vilaró, 18 - Local 1, baixos
Tel. 93 869 80 23 - 609 73 19 81

E-mail: isidrevilasecascp@gmail.com
08280 CALAF (BCN)

MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
I DECORACIÓ DE LA LLAR

DISTRIBUCIONS CERÀMIQUES, GRES, SANEJAMENT




