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ANEM AL TEATRE

Benvolgudes i benvolguts artesencs, teniu 
a les vostres mans la programació estable 
de Cal Sitges de l’any 2023.

Una programació diversa on el teatre, la 
música i la dansa ens portaran a un món 
màgic, ple d’emocions, sentiments i que 
ens farà créixer culturalment.

Estem vivint una temporada molt intensa i 
volem continuar apostant pel Complex Cul-
tural Cal Sitges com eix vertebrador de la 
cultura del nostre poble i que esdevingui un 
referent de la comarca.

Des de l’àrea de cultura hem treballat 
aquesta programació amb molta il·lusió, 
però alhora amb professionalitat, buscant 
que cada espai i obra aporti a l’espectador 
sensacions diferents i així aconseguir una 
diversitat d’espectacles que ens enriqueixi 
culturalment.

Esperem que en gaudiu.

Eli Carracedo Manyosa
Regidora de Cultura

ARTÉS
ESCÈ-
NIQUES



22 d’abril
El Petit Príncep

28 d’abril
De qui és el
bosc?, el musical

5, 6 i 7 de maig
Festival Avui és 
Cultura

Juny
Combos a la
fresca

15 d’abril
La Residència dels
Contes Macabres

28 de gener
Electrobacasis

11 de febrer
El Nom

11 de març
Esponja.
Magalí Sare

25 de març
Les Pirates de
Terra Endins

31 de març
Trobant el sentit. 
Setmana Fantàstica

26 de febrer
Bada Botó



20 de juny
Concert d’Estiu
de l’EMMA

1 i 2 de juliol
Wicked, el musical

14 d’octubre
Festival TEST

21 d’octubre
Strafalari

9, 10 i 11 de juny
Feliços anys 20

11 de novembre
Univers

25 de novembre
Austràlia

17 de desembre
Concert de Nadal
de l’EMMA

10 de novembre
Extinciones y sus 
Causas. Hugo Arán

28 d’octubre
Guillem Roma

2 i 3 de juny
Aladí



ARTÉS
ÉS
MÚSICA

ELECTROBACASIS

Trencant els tòpics d’una “típica” orquestra de 
música clàssica, Camerata Bacasis fa una apos-
ta per trencar fronteres. Els grans “hits” dels úl-
tims 50 anys: des de temes d’ABBA, passant pel 
rock català, un YMCA o fins a músiques dels DJ 
més actuals com Avicci o David Guetta, entre 
molts altres. Música pop, electro, tecno, house... 
interpretada per l’orquestra de corda, la cantant 
Marta Trujillo i el DJ Arzzet, actual resident a 
Coco Village i Seven Seven. 

Camerata Bacasis, orquestra
Aleix Rodriguez, DJ
Marta Trujillo, cantant

28 de gener - 20h
Sala Dos de Gener

12 eu.Per a tots els públics

Durada 90 min

EL NOM

En Vicenç i l’Anna són convidats a sopar a casa 
de la seva germana Isabel i el seu cunyat Pere. 
Al sopar es trobaran també amb en Claudi, un 
vell amic de la infància. Mentre esperen l’arriba-
da de l’Anna que està esperant el primer fill de la 
parella, els amics enceten una conversa sobre la 
paternitat. Tothom es queda estorat quan Vicenç 
revela el nom que han triat pel nouvingut.

ATC de Calaf
Adrià Muñoz, interpretació
Eloi Hernàndez, interpretació
Fàtima Brunet, interpretació
Isabel Gallego, interpretació
Jordi Rial, interpretació

11 de febrer - 20h
Sala Dos de Gener

5 eu.Per a tots els públics

CICLE
TEATRAL
ARTÉS



ESPONJA. MAGALÍ SARE

Magalí Sare, amb una interpretació talentosa 
ens presenta el seu segon disc com a composi-
tora titulat Esponja. Aquest àlbum gira al voltant 
de la creació de la pròpia personalitat i posa èm-
fasi en les etapes de la vida que més defineixen 
el nostre caràcter. La principal inspiració per la 
creació d’aquest disc han estat les dones de la 
seva família. A aquest concert gaudirem d’un 
viatge de pop mediterrani amb tocs folklòrics i 
experimentals. 

Magalí Sare, veu
Dani López, teclats i electrònica

11 de març - 20h
Sala Dos de Gener

7 eu.Per a tots els públics

Durada 70 min ARTÉS
ÉS
MÚSICA

BADA BOTÓ

Bada Botó ens explica la història que li passa 
a la Rita quan s’adona que ha perdut una cosa 
petita, petita, però molt valuosa per a ella. L’aju-
daràs a trobar-la? L’espectacle va ser creat per 
al teatre Kursaal de Manresa dins el projecte 
educatiu Rexics el passat 2018.

Anna Vega, piano, clarinet, flauta i percussió
Laura Bataller, ballerina
Marisa Badia, flauta
Marta Canellas, violoncel
Santi Serratosa, percussió corporal

26 de febrer - 17:30h
Cal Sitges

De 1 a 6 anys

Durada 40 min ARTÉS
ÉS
MÚSICA

7 eu.



TROBANT EL SENTIT. 
SETMANA FANTÀSTICA

Aquest any, la Setmana Fantàstica de l’Escola 
Municipal de Música d’Artés, pretén conscien-
ciar als alumnes sobre la diversitat funcional i la 
inclusió social. Al llarg de la setmana es faran 
xerrades, tallers i diverses activitats per experi-
mentar i reflexionar sobre el tema, amb una mos-
tra final que resumirà les experiències viscudes. 
Uns dies que viurem la música de maneres molt 
diferents. Veure programa a part.

*amb inscripció prèvia
Escola Municipal de Música d’Artés

31 de març

Gratuït*Per a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA

LES PIRATES DE TERRA 
ENDINS

Han existit realment dones Pirates? Aquesta és 
la pregunta que es fan dues germanes de terres 
de secà quan descobreixen un misteriós bagul 
que les portarà a recórrer un llarg viatge per anar 
a veure el mar. Pel camí aniran coneixent la his-
tòria de Blanca, la Reina dels Pirates, i la seva 
extraordinària vida. La Marina i l’Ona aniran a 
l’abordatge d’aventures, però... seran capaces 
de trobar algun tresor inesperat? Les Pirates de 
Terra endins és una llegenda basada en vides 
reals de dones pirates.

Cia Sgratta
Clara Gavaldà, intèrpret
Mònica Torra, intèrpret
Paula Crespo, il·luminació i sonorització

25 de març - 18h
Sala Dos de Gener

5 eu.A partir de 5 anys

Durada 55 min CICLE
FAMILIAR
ARTÉS



EL PETIT PRÍNCEP

La història del Petit Príncep ja la coneix tothom 
però amb aquest musical, el grup de teatre de 
l’Escola Vedruna d’Artés us explicarà aquesta 
història a través de l’amistat d’una nena i el seu 
excèntric veí.

Alumnes de l’Escola Vedruna

22 d’abril
Sala Dos de Gener

GratuïtPer a tots els públics

CICLE
ESCOLAR
ARTÉS

LA RESIDÈNCIA DELS 
CONTES MACABRES

Un passeig durant el qual connectarem amb la 
sensació de por a través d’un petit recorregut 
que els portarà fins a una habitació principal, on 
la història prendrà la forma d’un conte inspirat 
en els universos d’Edgar Allan Poe. Teatre d’om-
bres i objectes, ens descobriran els secrets que  
amaga aquesta mansió.

Cia. El Sidral 
Eudald Ferré, director
Gabriel Solans, director i intèrpret
Ares Piqué, intèrpret
Olga Cuito, intèrpret

15 d’abril - De 17h a 21h 
(cada 20 minuts)
Sala Dos de Gener

3 eu.A partir de 5 anys

Durada 240 minuts CICLE
FAMILIAR
ARTÉS



FESTIVAL AVUI ÉS
CULTURA

Avui és cultura és un festival on podràs gaudir 
de teatre, música, exposicions, tallers, i cultura 
popular i tradicional a diferents espais del nostre 
poble. Un dia en el que la cultura d’Artés surt al 
carrer!*

*Veure programa a part

5, 6 i 7 de maig
Diversos espais

GratuïtPer a tots els públics

DE QUI ÉS EL BOSC?, EL 
MUSICAL

Presentació del musical De qui és el bosc?, un 
musical basat en el conte homònim de Mercè 
Canela, amb l’adaptació teatral de Marc Donat i 
amb música del compositor Josep Ollé i Sabaté. 

Cor de Petits de l’EMMA
Grup de petits de Teatre Musical
Professors i professores de l’EMMA

28 d’abril - 18:30h i 19:45h
Auditori de Cal Sitges

Per a tots els públics

CICLE
ESCOLAR
ARTÉS



ALADÍ

Un sorprenent viatge que no et deixarà d’emo-
cionar amb la fantàstica història d’Aladí, un jove 
sommiador que, juntament amb el descarat i di-
vertit Geni, durà a terme una gran aventura ple-
na de somnis, intrigues i amistat. Una combina-
ció entre la màgia del conte i l’espectacularitat 
d’aquest espectacle ofert pels alumnes de l’Es-
cola Doctor Ferrer. Un dia que ens envairà l’aro-
ma de l’orient i ens farà viure un munt d’aventu-
res.

Alumnes de l’Escola Doctor Ferrer

Per a tots els públics

CICLE
ESCOLAR
ARTÉS2 i 3 de juny

COMBOS A LA FRESCA

Concerts a la fresca a càrrec dels diferents com-
bos de música moderna de l’Escola Municipal de 
Música d’Artés, que ens oferiran un programa 
format per temes i versions de diversos grups i 
bandes musicals.*

*Veure programa a part
Combos de l’Escola Municipal de Música

Juny

GratuïtPer a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA

Artium



CONCERT D’ESTIU DE 
L’EMMA

El Cor d’Iniciació, el Cor de Petits, el Cor de 
Mitjans, el Cor de Grans, el Cor Jove i el Cor 
d’Adults, amb l’acompanyament instrumental de 
professors i professores de l’EMM d’Artés ens 
faran gaudir d’una nit d’estiu màgica i molt es-
pecial. 

Formacions corals de l’EMMA

20 de juny - 20h
Sala Dos de Gener

GratuïtPer a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA

FELIÇOS ANYS 20

Una familia amb tres filles, amb tres preten-
dents... Juntament amb elles viurem plegats els 
anys 20 i la diferència amb l’actualitat.

Grup de Teatre Esplai
Joan Mas, direcció
Victòria Fluriach, guió

Per a tots els públics

CICLE
TEATRAL
ARTÉS9, 10 i 11 de juny

Sala Dos de Gener



FESTIVAL TEST

Festival Test és un festival d’espectacles de pe-
tit format i curta durada, que pretén potenciar la 
proximitat dels artistes amb el públic i pensat per 
a ser realitzat en espais no convencionals.*

*Veure programa a part
Ajuntament d’Artés
Cal Gras
Consell Comarcal del Bages
Diputació de Barcelona
Pobles Creatius

14 d’octubre
Cal Sitges

Per a tots els públics

WICKED, EL MUSICAL

El musical narra la història de dues noies que es 
coneixen a la Terra d’Oz. Una, Èlfaba, nascuda 
amb al pell de color verd és intel·ligent, apas-
sionada i incompresa. L’altra, Glinda, és guapa, 
ambiciosa i molt popular. La trama es mou en la 
història d’aquestes dues insòlites amigues que 
creixen fins a esdevenir la Bruixa Malvada de 
l’Oest i la Bruixa Bona. Història basada en la no-
vel·la “Wicked: The Life and Times of the Wicked 
Witch of the West” de Gregory Maquire.

Teatre Musical de l’EMMA
NEI Teatre

1 de juliol - 19h
2 de juliol - 12h
Sala Dos de Gener

7 eu.Per a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA



GUILLEM ROMA

Guillem Roma estrena un nou disc que arriba 
amb força, amb energia renovada i amb cançons 
amables i sinceres que ens faran ballar i tro-
bar-nos amb la bellesa de les coses que ens en-
volten! Una festa per celebrar la bellesa, la sen-
sibilitat dels sentits i compartir la felicitat.

Guillem Roma, veu i guitarra
Guillem Plana, guitarra elèctrica i veus
Marta Roma Tort, violoncel, percussions i veus 
Dídak Fernández, bateria i percussions
Anthony Da Cruz, baix

28 d’octubre - 20h
Sala Dos de Gener

10 eu.Per a tots els públics

Durada 80 min ARTÉS
ÉS
MÚSICA

STRAFALARI

Torna el Mag Lari amb un espectacle Strafalari, 
i perquè es diu Strafalari? Doncs perquè el Mag 
Lari és Strafalari. En ell tot és Strafalari, el seu 
humor, els seus números, el seu vestuari i en ge-
neral la seva manera de fer. Per tant, quin millor 
títol per a un espectacle del Mag Lari que Stra-
falari? Un nou espectacle de màgia, al més pur 
estil Las Vegas, carregat de participació i grans 
il·lusions que et farà passar l’estona volant! Des-
prés de tants anys sobre l’escenari arriba el Mag 
Lari més Strafalari que mai!

Mag Lari

21 d’octubre - 20h
Sala Dos de Gener

Per a tots els públics

ARTÉS
ESCÈ-
NIQUES

18 eu.



UNIVERS

Una experiència sensorial plena de poesia visual, 
música en directe i moviment. Cossos, objectes, 
que es desordenen, es tornen a ordenar i troben 
l’equilibri i l’harmonia. Un espai on conviure amb 
la nostra vulnerabilitat i explorar com allò més 
petit i aparentment insignificant pot canviar-ho 
tot de la manera més inesperada. Una vivència 
única i irrepetible que es construeix de nou cada 
vegada i esdevé un viatge immersiu.

Engruna Teatre
Jordi Sala, músic en escena
Anna Farriol, intèrpret
Iria Corominas, intèrpret
Júlia Santacana, intèrpret

11 de novembre - 17h i 18:15h
Sala Dos de Gener

5 eu.De 0 a 2 anys

Durada 40 min CICLE
FAMILIAR
ARTÉS

EXTINCIONES Y SUS 
CAUSAS. HUGO ARÁN

Amb Hugo Arán viatjarem entre les sonoritats 
del Brasil, Portugal, Argentina, Cap Verd i An-
gola traduïdes a un llenguatge de cançó, íntim 
i proper. Un espectacle que ens farà relfexionar 
sobre temàtiques actuals com la integracio cul-
tural, el medi ambient i les tecnologies i també 
sobre qüestions personals com el pas del temps 
i els revolts de l’amor.

Hugo Arán, veu i guitarra
Martín Laportilla, baix
Nicolás Correa, bateria
Mark Aandereud, pianista
Pablo Andrés, flauta i bombo legüero

10 de novembre - 20h
Sala Dos de Gener

7 eu.Per a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA



CONCERT DE NADAL DE 
L’EMMA

El Cor d’Iniciació, el Cor de Petits, el Cor de 
Mitjans, el Cor de Grans, el Cor Jove i el Cor 
d’Adults, amb l’acompanyament instrumental de 
professors i professores de l’EMM d’Artés, ens 
faran viure una nit de Nadal màgica i molt es-
pecial.

Formacions corals de l’EMMA

17 de desembre - 20h
Sala Dos de Gener

Per a tots els públics

ARTÉS
ÉS
MÚSICA

AUSTRÀLIA

L’Elena ha rebut una trucada des d’Austràlia on 
la seva germana Laia li pregunta si li donaria 
un òvul per poder tenir un fill amb el seu marit, 
l’Andy. Ella no ha trigat ni dos segons a contestar 
que sí, i ara, està a punt de creuar mig planeta 
per sotmetre’s al procés d’hormonació i donació. 
La seva germana gran, la Mercè, s’ha entestat 
a acompanyar-la tant sí com no. Serà la prime-
ra vegada en molt de temps que estan les tres 
germanes juntes. L’Elena té molt clar que faria 
qualsevol cosa per la seva germana. Al cap i a la 
fi, són família.         

Sala Flyhard, Flyhard Produccions

25 de novembre - 20h
Sala Dos de Gener

10 eu.Per a tots els públics

Durada 75 min CICLE
TEATRAL
ARTÉS



ENTRADES

PER INTERNET:
www.cultura.artes.cat

PRESENCIAL:
Biblioteca Municipal 
d’Artés
De dilluns a dijous la 
setmana anterior a 
l’espectacle de
15:30h a 20h.

IMPORTANT!
Màxim 5 entrades
per família o grup
de convivència.

DESCOMPTES

25% DESCOMPTE:
. Joves entre 13 i 25   
  anys.
. Persones de 65 anys
  o més.

50% DESCOMPTE:
. Infants entre 3 i 12 
  anys.

GRATUÏTAT:
. Menors de 3 anys.

ALUMNES EMMA

Tot l’alumnat matricu-
lat a l’Escola Municipal 
de Música d’Artés 
disposa del carnet 
d’estudiant a través de 
la mateixa escola.

El carnet té vigència 
des de la matriculació 
al centre amb reno-
vació a l’inici de cada 
curs. Aquest carnet
és instransferible.

ARTÉS ÉS MÚSICA:
Tots els espectacles 
d’Artés és música
a 3 euros.

ABONA’T I
PAGA MENYS!

3 ESPECTACLES:
Compra el mateix 
nombre d’entrades
per a 3 espectacles
i tindràs un 25%
de descompte.

4+ ESPECTACLES:
Compra el mateix 
nombre d’entrades per 
a 4 o més espectacles 
i tindràs un 30%
de descompte.

ON SOM

Complex Cultural Cal Sitges
Carrer Les Parres 44, Artés.
93 830 65 83
93 830 50 01

En cap cas els descomptes seran acu-
mulables. En funció de l’acord de pro-
gramació, alguns espectacles queden 
exempts de la política de descomptes.



www.cultura.artes.cat CulturaArtesartesescultura

Amb el suport de:


