2022
PROGRAMACIÓ
gener - juny
S A L L E N T

GENER
El marevellós viatge
de la Lea | pàg. 4
Diumenge 9 a les 18:00h
Familiar | Teatre
Jack’s Duet | pàg. 6
Dijous 20 a les 20:30h
Dijous Divins

Noucents | El pianista
de l’oceà | pàg. 5
Diumenge 16 a les 18:00h
Teatre | Música
Manel Camp Trio & Orquestra
de cambra 48 | pàg. 7

Dissabte 22 a les 20:30h
Música

El Show de la
gent gran | pàg. 8
Diumenge 30 a les 18:00h
Show

FEBRER
Tranquila. Celeste canta
Chavela | pàg. 9
Diumenge 6 a les 18:00h
Música
Raimon, Garfunkel
i el Piltrafilla | pàg. 11
Dijous 17 a les 20:30h
Dijous Divins

L’assistenta | pàg. 10
Diumenge 13 a les 18:00h
Teatre
DKdas Memorial Disco | pàg. 12

Diumenge 20 a les 18:00h
Música

Mezzo Quartet | pàg. 13
Dimarts 22 a les 18:30h
Música

MARÇ
La pell fina | pàg. 14
Dissabte 5 a les 20:30h

Blauró | pàg. 15
Diumenge 13 a les 18:00h

Teatre | Comèdia

Familiar | Teatre

Pony Pisador | pàg. 16
Divendres 18 a les 22:00h
Música

Ovelles | pàg. 17
Diumenge 20 a les 18:00h
Teatre | Comèdia

La Trup Duet | pàg. 18
Dijous 24 a les 20:30h
Dijous Divins

2

ABRIL
L’ogre verd | pàg. 19
Dissabte 2 a les 20:30h
Diumenge 3 a les 18:00h
Musical

David Uclé | pàg. 20
Dijous 21 a les 20:30h
Dijous Divins

El Sevilla “La vida
es Rocanrol” | pàg. 21
Divendres 22 a les 20:30h

Presentació CD
Jaume Riu | pàg. 22
Divendres 29 a les 20:30h

Monòleg

Música

Angle mort | pàg. 23
Dissabte 30 a les 18:00h
Teatre | Comèdia

MAIG
Els tresors d’en Pau | pàg. 24

Diumenge 8 a les 11:00h
Nadons

Mabel Flores | pàg. 25
Dissabte 14 a les 22:00h
Música

La Prima Vera | pàg. 26
Dijous 19 a les 20:30h

Barcelona 24h | pàg. 27

Dijous Divins

Musical

Concert 10+2 | The River
Troupe Gospel | pàg. 28
Dissabte 4 a les 20:30h
Música

Concert 40+1 EMM
“Cal Moliner” | pàg. 29
Diumenge 12 a les 18:00h
Música

Diumenge 22 a les 18:00h

JUNY

La llançadora | pàg. 30
Dissabte 18 a les 18:00h
Dansa

3

FAMILIAR | TEATRE

EL MAREVELLÓS
VIATGE DE LA LEA
Aquest meravellós viatge és una obra de teatre? És un musical? És
un concert? És un espectacle íntim que de cop et fa aixecar de la
cadira per cantar i ballar com si fossis en un estadi? És poesia i
delicadesa, però amb humor cabaretero i molt esbojarrat? És el
somni d’una nena? O és la veu del món imaginari que tots tenim a
dins?
El Meravellós viatge de la Lea és això i més. És un espectacle de
teatre musical, un viatge que explora les motivacions de qualsevol
nena i nen transitant pels seus somnis, desitjos, raonaments,
inquietuds, pors i emocions. Que ens trasllada a l'univers interior i
imaginari d'una nena de cinc anys, en un únic i irrepetible viatge
estiuenc en caravana, amb les seves dues mares, cap a la Playa de
las Langostas.
Gratuït menors de 4 anys

GENER
Diumenge 9

HORA
18:00

ENTRADA
6€

4

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

TEATRE | MÚSICA

NOUCENTS
EL PIANISTA DE L’OCEÀ
Danny Boodmann TD Lemon és el protagonista de Noucents, el
monòleg d’Alessandro Baricco, un curiós, particular i fascinant
personatge que ens atraparà amb la seva increïble història. És, en
paraules del seu autor, un conte per ser explicat, una autèntica
posada en escena.
Cascai Teatre porta als escenaris aquesta romàntica història d’un
pianista excepcional, un viatge per la música popular de principis del
segle XX: Ragtime, Blues, Dixieland... Marcel Tomàs i Adrià Bauzó
fan tàndem i uneixen talent, juntament amb un quartet de músics
extraordinaris ens presenten aquest espectacle que fusiona música i
teatre. Noucents és també un concert que farà les delícies tant dels
amants de les bones històries com de la bona música.

GENER
Diumenge 16

HORA
18:00

ENTRADA
12€

5

DIJOUS DIVINS

JACK’S DUET
Duet format per Jesús Garcia, sallentí de naixement i per Santi Illa
d'Avinyó els quals interpreten alguns temes de solistes i bandes del
panorama musical actual i també cançons pròpies i diferents
versions de bandes.
Algunes cançons tenen el seu origen en l'època de les bandes
musicals de les quals havien estat integrants, com NAGMA i
PORTAOBERTA, on la base era el Rock en totes les seves facetes.
D'altres cançons són fruit del treball conjunt del duet, el qual ha fet
actuacions per la zona del Bages i Berguedà en tota classe de festes
i concerts, creant la millor simbiosi possible amb el públic tot
depenent del moment.

GENER
Dijous 20

HORA
20:30

ENTRADA
3€

6

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

MÚSICA

MANEL CAMP TRIO &
ORQUESTRA DE CAMBRA 48
Aquest és l'any Manel Camp, doncs a l'abril del 2022 aquest pianista
farà 75 anys i per celebrar-ho durant tot un any, ha escollit 12
escenaris per a fer-hi 12 concerts ben especials, i un d'aquests és el
de Fàbrica Vella. L'objectiu és ensenyar una mostra dels projectes
més emblemàtics i alhora presentar els diferents perfils musicals en
què ha treballat en Manel Camp.
La proposta que ens ha tocat a nosaltres és un recorregut per
algunes de les bandes sonores de pel·lícules de Francesc Bellmunt,
Manuel Cussó-Ferrer i Vicente Aranda que duen l'inconfusible segell
de Manel Camp acompanyat per Lluís Ribalta a les percussions en
Jordi Camp al contrabaix i l'Orquestra de Cambra Terrassa 48.

GENER
Dissabte 22

HORA
20:30

ENTRADA
12€

7

SHOW

EL SHOW DE LA
GENT GRAN
El grup Amics9,s Sallent-Navàs, uneixen energies per fer un
espectacle a partir de tots els temes que han treballat, demostrant
que l'edat no és un impediment per passar-s'ho bé i desenvolupar la
creativitat i la vida social.
Un grup de persones que ja fa temps que es troben per passar-s'ho
bé a través de les músiques i el ball i que es preparen tot un show
setmana rere setmana amb ganes de compartir-lo.
Al mig de l'espectacle es farà la rifa d'un pernil, el show està
assegurat!

GENER
Diumenge 30

HORA
18:00

ENTRADA
Gratuït

8

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

MÚSICA

TRANQUILA.
CELESTE CANTA CHAVELA
Tranquila és un cant de llibertat, d’amor i de vida, una festa pels
difunts, una celebració de la vida i de la mort, d’una figura cabdal
dins del món de la música popular, la cèlebre cantant mexicana
Chavela Vargas de la qual aquest 2022 se'n celebra el 10è aniversari
de la seva mort.
Celeste Alías hi posa la cara, la veu i el nom en aquesta celebració,
explorant noves sonoritats acompanyada de dos talentosos músics:
el guitarrista Santi Careta i el bateria Oriol Roca. Els tres s’han tornat
a reunir després d’aquell exitós espectacle que ja ens va seduir fa
temps, Celeste canta Machín. Una festa on morirem, tranquils, d’amor!

En el marc de Tradicionàrius al Territori.

FEBRER
Diumenge 6

HORA
18:00

ENTRADA
12€

9

TEATRE

L’ASSISTENTA
L’Assistenta és un viatge tragicòmic als intestins de l’estat del
benestar i les seves flatulències de la mà d’una treballadora social al
caire de l’abisme professional i personal. La peça és un monòleg
conduït per una psicoanalista amb mà de ferro que exerceix de
directora d’escena per guiar la protagonista pel corriol de les
misèries socials.
L’Assistenta és crítica i, sobretot, autocrítica sobre el present que
estem construint entre tots. Però, al final del túnel, sempre hi ha llum.

FEBRER
Diumenge 13

HORA
18:00

ENTRADA
10€

10

DIJOUS DIVINS

RAIMON,
GARFUNKEL I
EL PILTRAFILLA
Raimon, Garfunkel i el Piltrafilla són un trio humorístic que
destrossen èxits de tots els temps. Cançons de Reggae, Rock i Blues
reinventades per la guitarra de Garfun, l’acordió de Piltra i la veu i
monòlegs del seu carismàtic cantant, Raimon.
Clàssics de Marley, Sinatra o els Rollings conviuen amb la chanson
française i les ranxeres per no parar de riure en una bona estona.
El sallentí Eloi Escudé a l’acordió , l’artista Txema Rico a la veu i les
lletres inventades i en Joan Portales a la guitarra, formen aquest
curiós trio que no té igual enlloc.

FEBRER
Dijous 17

HORA
20:30

ENTRADA
3€

11

MÚSICA

DKDAS
MEMORIAL DISCO
L'Espectacle del grup Dkadas, ofereix un nou concepte de concert,
musical i espectacle interactiu. El repertori que s'hi interpreta
(totalment amb música en directe) va dirigit a tot el públic amant de
la música dels nostres millors anys, els 70" i 80".
El públic, a banda de rememorar aquelles cançons que el van fer
vibrar i gaudir ballant a les pistes de la "Disco" de moda, tindrà
també ocasió d'escoltar aquelles cançons que els va fer descobrir
l'amor... Realment un viatge de retorn a la seva joventut.
En resum, un repertori amb el qual sense deixar de banda el públic a
qui va dirigit, és totalment recomanat al públic més jove perquè ho
gaudeixin igualment, ja que són èxits super coneguts i fàcils de
cantar.
Vuit instrumentistes, cinc cantants i cinc ballarins… El show i la
distracció estan assegurats! Hi ha records que el temps no esborra!

FEBRER
Diumenge 20

HORA
18:00

ENTRADA
5€

12

MÚSICA

MEZZO QUARTET
És un grup de quatre saxofonistes que es van formar al 2017 al
Conservatori de Terrassa sota la tutela d’Albert Julià. Des de llavors
han tingut grans resultats tant en competicions cambrístiques com
interdisciplinàries tocant tant música clàssica del segle XIX com de
compositors actuals.
La formació ha tingut gran reconeixement a la seva feina per part
dels jurats de diversos concursos de música de cambra. Actualment
el grup està format per Gisela Dekort (saxòfon soprano), Ivan Belda
(saxòfon alt), Sofia Sena (saxòfon tenor), Pol Cabrer (saxòfon
baríton) i estan cursant tots ells el grau superior al Conservatori
Superior de música del Liceu.

FEBRER
Dimarts 22

HORA
18:30

ENTRADA
Gratuït

13

TEATRE | COMÈDIA

LA PELL FINA
A la Itàlia de mitjans del segle XVI es fa famós un gènere teatral
còmic en el qual l'actor n'és l'autor.
La commedia dell'arte basa la seva creació en una improvisació
metòdica que s'inspira en l'actualitat social, amb personatges de
tipologia fixa, generalment amb màscares i amb l'espontaneïtat com
a protagonista.
La Pell Fina és una obra de Commedia dell’arte creada
conjuntament per la professora Gemma Beltran i un dels grups
d’alumnes de 2n curs d'interpretació de l'ESAD (Escola Superior
d’Art Dramàtic).

MARÇ
Dissabte 5

HORA
20:30

ENTRADA
5€

14

FAMILIAR | TEATRE

BLAURÓ
Si mai us hi heu fixat bé... Sabreu que hi ha un poble al nord de
Catalunya on hi passa un tren una vegada a l'any, coincidint amb
lluna plena... Pròxima parada: Blauró, el poble que només coneixia
dos colors...
Una història que parla sobre la identitat de ser qui vulguis ser a
través dels colors. El Kim, la Tula, i la Klara us estan esperant...
Ens veiem?
Edat: de 3 a 10 anys
Gratuït per als menors de 4 anys

MARÇ
Diumenge 13

HORA
18:00

ENTRADA
6€

15

PREU
-25

8€

MÚSICA

EL PONY PISADOR
El Pony Pisador, s'apropa a les músiques tradicionals d'arreu del món
amb un estil viu i desenfadat. El grup es caracteritza pel sentit de
l'humor que desprenen tant les seves cançons com els directes, tot
un espectacle imprevisible. Amants de la música tradicional celta i les
cançons marineres, el quintet barceloní, acompanyat de la banda que
s'anomena Polzes Prènsils s'apropa a aquests sons i d'altres de molts
indrets diferents que s'inclouen en els seus treballs discogràfics.
Estaran presentant el seu nou disc "It's never too late for Sea Shanties"
al mateix temps que repassaran els clàssics del seu anterior i apreciat
disc "Jaja Salu2" . En resum un concert interactiu i molt enèrgic per
tots els públics en el que et costarà mantenir el cul a la cadira.

En el marc de Tradicionàrius al Territori.

MARÇ
Divendres 18

HORA
22:00

ENTRADA
10€

16

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

TEATRE | COMÈDIA

OVELLES
3 germans de Barcelona, pixapins a més no poder, hereten un ramat
de 512 ovelles i no saben què fer-ne. El Víctor, l'Alba i l'Arnau, es
troben per decidir què fer amb la insòlita herència.
El que sembla un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat.
Aferrats a unes vides que no els satisfan, s'enfrontaran a una decisió
que posarà a prova la seva relació de germans. Qui està disposat a
renunciar a res per un ramat d'ovelles?
'Ovelles' reflexiona, en clau d'humor, sobre la frustració d'una
generació marcada per la crisi. De com fer front a la decepció i de la
permanent necessitat de reinventar-nos. Per què, realment, voler és
poder?
Una comèdia que va fer 2 temporades a la Sala Flyhard, més de 35
bolos per Catalunya i 3 setmanes al Teatre Poliorama amb entrades
exhaurides gairebé cada dia.

MARÇ
Diumenge 20

HORA
18:00

ENTRADA
12€

17

DIJOUS DIVINS

LA TRUP DUET
Glòria Tàpia i l'Alexis Cabrillana, són un duet especialitzat
en maridatges de vins, festes majors de petit format i celebracions.
L'espectacle de LaTrup navega per un repertori molt eclèctic, des
del pop i rock fins al jazz i el soul, una mica de música llatina i també
música de casa nostra.
Arranjaments senzills per a veus i guitarra, cuidats amb molt d'amor
i mims i interpretades per gaudir-les totes plegades.

MARÇ
Dijous 24

HORA
20:30

ENTRADA
3€

18

MUSICAL

L’OGRE VERD
L'Shrek és un ogre que no fa massa bona olor, viu en un pantà i és
molt gelós de la seva intimitat. Un dia veu la seva llar envaïda per un
grup de personatges de conte que han estat desallotjats del regne
de Duloc pel malvat aspirant a rei, Lord Farquaad.
Volent posar solució a la situació, l'Shrek topa amb el Ruc, un
personatge divertit i carismàtic que l'acompanyarà durant l'aventura
de salvar a una princesa a canvi de recuperar el seu pantà.
Després de fer Annie el 2018, l'escola municipal de música Cal
Moliner de Sallent, s'atreveix amb Shrek. L'objectiu del musical?
Segueix sent el mateix: engrescar als sallentins i sallentines a fer una
cosa diferent, treure el millor de cadascú i viure l'experiència de
cantar, ballar i actuar, formant una companyia de persones que
vibren quan actuen juntes i veuen el resultat d'un treball fet en equip!

ABRIL
Dissabte 2
Diumenge 3

HORA
20:30
18:00

ENTRADA
8€
8€

19

DIJOUS DIVINS

DAVID UCLÉ
L’entrada de David Uclé al panorama musical és un terratrèmol
constant de color, electricitat i força. El seu directe presenta un
missatge impactant i sincer que arriba directament a la gent,
establint una connexió públic-artista que no genera indiferència.
Reivindicant la música pop internacional catalana, la banda es
presenta amb una sonoritat actual combinada amb lletres
autobiogràfiques on en David es despulla damunt l’escenari.
El bagenc, després del seu primer Ep, i l’èxit del seu single “Digue’m
que sí”, ens presentarà els temes del seu nou disc “KAMIKAZE”, on
han fet un pas més enllà quant a les sonoritats i l’estil.

ABRIL
Dijous 21

HORA
20:30

ENTRADA
3€

20

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

MONÒLEG

EL SEVILLA
“LA VIDA ES ROCANROL”
A l’acabar un concert de la seva banda “Los Mojinos’’, el Sevilla
entra al seu camerino fent pudor de Rock and Roll. Mentre es treu
la roba de leopardo i els seus collarets oxidats , no només es
despulla per fora , sinó que ho fa també en cos i ànima tot
confessant com de dur és viure sent un “rockero”, no pel fet de
ser-ho, sinó pel fet de viure: anar a dormir a les 7h del matí no és
Rock and Roll, llevar-se a les 7h del matí si que ho és.
Què pensa la seva mare, dels seus cabells, la seva roba i els lluentons
que porta? Com educa als seus fills un paio que té un grup que es
diu “Los culos escozios’’? Què fa un Rock Star quan li toca ser
president de la seva comunitat de veïns?
Aquestes i moltes altres curiositats es resoldran a “La vida es
Rocanrol”

ABRIL
Divendres 22

HORA
20:30

ENTRADA
12€

21

MÚSICA

PRESENTACIÓ
CD JAUME RIU
El fuster i músic sallentí, Jaume Riu Ratera, presenta el seu segon CD
de sardanes, després d'"Amb un Somriure" presentat l'octubre de
2020, arriba "Lluna Plena" un recull de 12 sardanes de diferents
èpoques.
La sardana que dóna nom al CD, "Lluna Plena", és el títol de la
composició que inspirada en una postal de Nadal de La Trenta-sisena,
l'autor dedica a l'entitat sallentina que és la responsable de la
restauració, conservació i manteniment del Castell de Sallent.
Al concert a banda d'una primera part amb algunes de les sardanes
del CD, podrem escoltar una segona part de música per a cobla,
entre d'altres la sardana "Sallent" composta el 1930 per Jaume Riu
Ristol, avi de Jaume Riu Ratera. El concert serà interpretat per la
Cobla La Principal de La Bisbal, Cobla Oficial de la Generalitat de
Catalunya, sota la direcció del mestre Francesc Cassú.

ABRIL
Divendres 29

HORA
20:30

ENTRADA
5€

22

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

TEATRE | COMÈDIA

ANGLE MORT
A causa de la nova crisi, el cap d’una petita start-up d’èxit es veu
obligat a prescindir d’un dels seus treballadors. Per tal de fer aquest
acomiadament de la millor manera possible, l’Andreu, propietari de
l’empresa, decideix tenir una trobada conjunta amb els tres
empleats: la Beatriu, en Carles i la Diana.
Els cita a la sala d’espera del seu despatx i després els fa entrar d’un
en un per entrevistar-los i acabar de prendre la difícil decisió. Però el
que havia de ser una simple gestió es complica de manera
descontrolada i surrealista.
Angle mort és una comèdia sobre aquests temps terribles que
estem vivint. Fins on estem disposats a arribar per no perdre la
feina? Som conscients dels angles morts que tenim a prop? Si
accedíssim a la informació que s'hi cou, no agafaria sentit tot allò
que semblava inexplicable?

ABRIL
Dissabte 30

HORA
18:00

ENTRADA
12€

23

NADONS

ELS TRESORS
D’EN PAU
"Els Tresors d'en Pau" és un encàrrec de la Vil·la Museu Pau Casals
del Vendrell a Bellaterra Música Ed. Les violoncel·listes i pedagogues
Marta Canellas i Júlia Pérez van dissenyar unes activitats de música
i moviment amb cançons de nova creació., amb l'objectiu
d'acostar-los a la figura de Pau Casals, el seu amor pel mar i el seu
inseparable violoncel.
I així és com en Pau Casals, una personalitat reconeguda
internacionalment i que sovint veiem en imatges com a un senyor
gran... Torna a ser un nen petit i se'n va a jugar a la seva platja
estimada de Sant Salvador.
"Els Tresors d'en Pau" és un espectacle familiar participatiu que
convida a viure la música i el moviment en primera persona i a
explorar i divertir-nos amb la veu i els sons de diferents instruments.
I no cal dir que el so del violoncel tindrà un protagonisme especial!

MAIG
Diumenge 8

HORA
11:00

ENTRADA
3€

24

PREU
-25

8€

MÚSICA

MABEL FLORES
Una posada en escena enèrgica i interactiva. Una banda contundent.
Unes lletres fresques, crítiques i honestes, captiven pel seu enfocament
directe i senzill, deixant palès que l'oci amb consciència i sensibilitat
social és possible. Un show que vessa alegria, ritme i missatge conduït
per la naturalitat, l'humor entre cançons i la complicitat.
Després de la gran acollida del seu primer àlbum Entre mujeres (2018,
autoeditat), Mabel Flores publica Meraki (Kasba Music, 2021), amb el
que presenta un nou directe amb arrels mediterrànies i sud-americanes,
missatges propis de la cançó d'autor i pinzellades electrourbanes.
Amb tres anys de recorregut musical, és una de les grans apostes del
panorama mestís actual i ho avalen gairebé un centenar de concerts
durant el 2019 a festivals, festes majors i sales de tot el territori, els
quals han fet de la Mabel Flores una de les principals veus femenines
underground. Descobrir-la en directe és infinitament millor que
conformar-se amb la seva discografia o els seus vídeos.

MAIG
Dissabte 14

HORA
22:00

ENTRADA
10€

25

DIJOUS DIVINS

LA PRIMA VERA
La Prima Vera neix l’hivern del 2018. La necessitat de trobar-se per
fer música va ser un dels principals motors per començar a moure
aquest bonic projecte. La Prima parla d’aconseguir els teus
propòsits, de ser i no deixar de ser qui ets. La Prima Vera és la veu i
l’ànima de les lletres de Mar Martínez, que rebusca entre el caos i ens
fa saber que d’allà també en podem treure infinitat d’aprenentatges.
Juntament amb Txevi Clemente, guitarrista que s’alimenta de la
necessitat de créixer, crear i transmetre.
Una banda versàtil, musicalment avantguardista i amb to feminista,
que s’adapta a les necessitats de cada moment escènic passant dels
seus dos principals músics, als sis que formen la banda al complet.

MAIG
Dijous 19

HORA
20:30

ENTRADA
3€

26

PREU
+65

10€

PREU
-25

8€

MÚSICAL

BARCELONA 24H
Barcelona 24h segueix la vida de 4 joves. Una fotògrafa que ho ha
deixat amb la seva parella coincideix a l’Apolo amb un noi romàntic
obsessionat amb les pelis del Hugh Grant.
Una pija de Sarrià decideix independitzar-se i buscar pis per sota de
la Diagonal mentre un noi ambiciós que només pensa en la feina
decideix fer una pausa per comprar un Kinder Bueno al paki 24h de
sota l’oficina. Cap d’ells pot imaginar-se que tot és possible en
aquesta ciutat.
Nominat a Premi Butaca a: Millor espectacle musical, Millor composició
musical, Millor actor: Jaume Casals, Millor actriu: Mireia Òrrit.

MAIG
Diumenge 22

HORA
18:00

ENTRADA
12€
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MÚSICA

CONCERT 10+2
THE RIVER TROUPE GOSPEL
Qui hagués dit el maig de 2010, quan ens presentàvem com a cor de
gòspel a la Pl. St. Antoni M. Claret, que avui estaríem aquí, celebrant
el nostre 10+2 aniversari amb una motxilla plena de grans moments,
concerts inoblidables i una maleïda pandèmia mundial que ens ha
fet sortir a mitjans de comunicació de mig món i que ha ajornat dos
anys el nostre aniversari.
Volem homenatjar i recordar als que durant aquests 12 anys han
format part de TRTG, i per això els hem convidat a participar
activament del concert. Un record molt especial als que
malauradament ja no són entre nosaltres.

JUNY
Dissabte 4

HORA
20:30

ENTRADA
5€
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MÚSICAL

CONCERT 40+1
EMM “CAL MOLINER”

Amb motiu dels 40 anys de l'escola, el professor Pepe Balasch, va
començar a pensar una obra per ser estrenada al final del curs
2020-21, però no va poder ser i la fem un any més tard!
L'objectiu de la iniciativa va ser el desig de plasmar la seva visió de
l'escola durant els anys que hi ha estat treballant.
L'obra té tres moviments. El primer és una descripció general, com
era l'escola quan ell hi va arribar i com s'ha anat transformant al llarg
dels anys. En el segon ens acostarem a les seves vivències més
personals i, en el tercer, escoltarem una aproximació al seu jo actual.
En el concert es comptarà amb els professors, molts ex-alumnes i
alguns alumnes actuals de l'escola.

JUNY
Diumenge 12

HORA
18:00

ENTRADA
5€
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DANSA

LA LLANÇADORA
La Llançadora és la Xarxa de dansa d'arrel de la Catalunya central que
ha impulsat l'Esbart Vila de Sallent, juntament amb l'Esbart Sant Jordi
de Gironella i l'Esbart Dansa jove de Navàs. La unió d'aquests tres
esbarts posa al centre la creació d'un espectacle nou, el que aquí
presentem com la nostra primera trobada dalt dels escenaris, ballant
junts i ampliant la xarxa entre dansaires, entitats i poblacions.
Aquest primer espectacle parla del que ens uneix, el riu i el llegat tèxtil que
des de finals del s.XIX i fins a mitjans del XX va teixir xarxes i va transformar
el nostre territori. La nostra mirada s'enfoca a les colònies tèxtils i de quina
manera vivien les persones. L'explotació laboral, la situació de la dona i la
jerarquia del poder són els tres eixos amb què la Llançadora, utilitza la
dansa d'arrel per fer un relat històric del nostre territori.

JUNY
Dissabte 18

HORA
18:00

ENTRADA
5€
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CINEMA

CICLE GAUDÍ
Cada últim dissabte de mes una pel·lícula de producció catalana i
d’estrena molt recent a un preu molt ajustat.
Aprofiteu l’ocasió!
GENER - Dissabte 29 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€
FEBRER - Dissabte 19 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€
MARÇ - Dissabte 26 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€
ABRIL - Dijous 28 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€
MAIG - Dissabte 28 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€
JUNY - Dissabte 25 - 20:30 h l 3€€ - 4,50€

GENER/JUNY
Un cada mes

HORA
20:30

ENTRADA
3 - 4,5€
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DADES DE CONTACTE

Carrer Camp de la Bota, nº5
Sallent 08650
Ajuntament de Sallent
93 837 02 00
sll.fabricavella@sallent.cat
VENDA D’ENTRADES A

fabricavella.sallent.cat
SEGUEIX-NOS!

Fàbrica Vella Espai Cultural

@fabricavella
Amb el suport del Departament de Cultura

