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Fundat per Mireia Mena Casals, Gemma Pla Padrós i Lurdes Rimalló
Fabrelles, el setembre del 2001 a l'Alt Empordà, aquest grup es nodreix de
cançons apreses de viva veu o bé extretes de manuscrits i cançoners. Amb
un esperit obert a la creació actual, De Calaix, atent als nous corrents musicals,
incorpora influències de diversos gèneres i introdueix en les lletres d'algunes
composicions referències a realitats socials candents, sempre amb un esperit
crític. Al final de cada concert, el trio, pretén acostar al públic l'atmosfera de
la cançó improvisada fent passar una estona marcada per la frescor de
l'espontaneïtat.

De Calaix transforma el seu repertori en una polifonia a tres veus que
s'acompanya sovint amb percussions fetes amb mans, peus o instruments
rítmics tradicionals: simbomba, castanyetes, pandereta, timbal, nyacres... Poc
a poc van definint el seu estil: una sonoritat que elles mateixes cataloguen
com a “Nova Polifonia Tradicional Catalana” i que es mostra en els cinc
repertoris del grup: “Empordà a calaixos”, “De boca en boca”, “Escudella de
nadales”, “Calaix de sastre” i “Fent safareig”. També ofereixen xerrades-
concerts, tallers sobre improvisació i tallers de cançons de bressol per a pares
i mares amb mainada de 0 a 3 anys. Aquest 2008, De Calaix té molts projectes
i col·laboracions al davant. Cal destacar el nou repertori, “Fent safareig”, en
el qual participa, com una integrant més, la cantant Marta Rius.

Actualment, el grup té publicats tres treballs discogràfics: Pantone 1505 que
recull les cançons del concert “Empordà a calaixos”, Pantone 368 on es troben
les cançons del concert “De boca en boca” i Escudella de nadales, amb
cançons del concert homònim.

El darrer disc del grup, Escudella de nadales, ha constat dins els 10 millors
discos de folc del 2007 segons la revista Enderrock. L'any 2004 el grup va
ser guardonat amb el Premi Altaveu per la millor trajectòria professional i l'any
2003 va rebre el I Premi Enderrock amb el disc Pantone 1505 com a millor
disc de folc segons la crítica.
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Aquest concert permet descobrir, o tornar a escoltar, aquelles cançons i
romanços que contenen algun element empordanès, així com la llegenda de
"El bruel" i uns quants epigrames de Carles Fages de Climent. Es clou amb
unes corrandes improvisades amb tonada nyacres, en les que pot participar
el públic i que fan que cada concert tingui un caràcter especial.

L’espectacle ens transportarà en l'espai imaginari cap a una de les contrades
més emblemàtiques del nostre país; i també, ens transportarà en el temps,
recuperant i actualitzant, amb la Nova Polifonia Tradicional Catalana, unes
cançons que a tots ens resultaran familiars.

Concert presentat a la Fira d'Arrel Tradicional "Mediterrània" a Manresa
l'any 2003.

Les cançons d'aquest concert estan enregistrades en el CD Pantone 1505,
treball que ha estat guardonat amb el premi Enderrock'03 al millor disc de
folc segons la crítica.
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Empordà a calaixos

FITXA ARTÍSTICA

Títol: Empordà a calaixos
Veu i percussions: Mireia Mena, Lurdes Rimalló i Gemma Pla
Arranjaments musicals: De Calaix
Lletres: Tradicionals, Rafel Rodríquez “Lo Brillant”, Eli Rimalló i De Calaix
Assessorament escènic: Xavier Valentí “Pi”
Tècnic de llums: Xavier Valentí “Pi”. En funció de l'espai
Tècnic de so: Isaac Bosch/ Jordi Rotés. En funció de l'espai
Producció: De Calaix

FITXA TÈCNICA

Espai escènic: Tarima de 8x5 m. Sessió a porta tancada. Es permetrà l'entrada
del públic entre cançó i cançó. En cas que no sigui possible,
consultar-ho al grup.
Durada: 70 min
So: Segons característiques de l'espai
Llums: Segons característiques de l'espai
Temps de muntatge: 1 hora
Observacions: És recomanable disposar d'un espai per canviar-nos (vestidors)
amb ampolletes d'aigua. També s'agrairà una tauleta, a l'entrada de la sala,
per oferir el marxandatge del grup.



Les cançons que formen part d'aquest concert s'han anat a cercar en la
memòria de la gent de les nostres contrades. Aquests cantadors i cantadores
han transmès una manera de fer, de dir i d'expressar que De Calaix portarà
a l'escenari amb la seva Nova Polifonia Tradicional Catalana.

Cada concert s'acaba amb una fresca sessió de corrandes improvisades (Ses
Patacades de Cadaqués) en la que tot el públic pot participar i que fan que
cada actuació sigui especial.

Concert presentat al Mercat de Música Viva de Vic l'any 2004 i a la Fira d'Arrel
Tradicional “Mediterrània” l'any 2005.

Les cançons d'aquest concert estan enregistrades en el seu treball anomenat
Pantone 368.

De boca en boca

FITXA ARTÍSTICA

Títol: De boca en boca
Veu i percussions: Mireia Mena, Lurdes Rimalló i Gemma Pla
Arranjaments musicals: De Calaix
Lletres: Tradicionals, Apel·les Mestres, Jaume Piquer “Jimi” i De Calaix
Assessorament escènic: Xavier Valentí “Pi”
Tècnic de llums: Xavier Valentí “Pi”. En funció de l'espai
Tècnic de so: Issac Bosch/ Jordi Rotés. En funció de l'espai.
Producció: De Calaix

FITXA TÈCNICA

Espai escènic: Tarima de 8x5 m. Sessió a porta tancada. Es permetrà l'entrada
del públic entre cançó i cançó. En cas que no sigui possible, consultar-ho al
grup.
Durada: 70 min
So: Segons característiques de l'espai
Llums: Segons característiques de l'espai
Temps de muntatge: 1 hora
Observacions: És recomanable disposar d'un espai per canviar-se (vestidors),
amb ampolletes d'aigua. També s'agrairà una tauleta, a l'entrada de la sala,
per oferir el marxandatge del grup.
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Sota aquest nom, De Calaix, ofereix un concert per a tot tipus de públic, per
gaudir-ne durant les festes nadalenques.

Un seguit de nadales catalanes acompanyades de timbal, simbomba,
castanyetes, rascador... i una tria de refranys, dites i poemes propis d'aquesta
època de l'any ompliran un auditori en el que s'hi recrearà una tradicional
quina nadalenca, conduïda per dos actors que ens aniran sorprenent al llarg
del concert. Les intervencions dels actors aporten un toc d'humor i la possibilitat
de recrear escenes totalment adients a la temàtica, no sense una pinzellada
de crítica i sarcasme. El concert acaba amb l'entrega del lot de la quina a la
persona afortunada, enmig de corrandes improvisades. Les cançons d'aquest
concert estan enregistrades en el tercer treball discogràfic del grup: Escudella
de nadales.
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Escudella de nadales

FITXA ARTÍSTICA

Títol: Escudella de nadales
Veu i percussions: Mireia Mena, Lurdes Rimalló i Gemma Pla
Arranjaments musicals: Marcel Casellas i De Calaix
Lletres: Tradicionals, Artur Gaya i De Calaix
Assessorament escènic: Xavier Valentí “Pi”
Tècnic de llums: Xavier Valentí “Pi”. En funció de l'espai
Tècnic de so: Isaac Bosch/ Jordi Rotés. En funció de l'espai
Producció: De Calaix

FITXA TÈCNICA

Espai escènic: Tarima de 8x5 m. Sessió a porta tancada. Es permetrà l'entrada
del públic entre cançó i cançó. En cas que no sigui possible, consultar-ho
al grup.
Durada: 70 min
So: Segons característiques de l'espai
Llums: Segons característiques de l'espai
Temps de muntatge: 1 hora
Observacions: És recomanable disposar d'un espai per canviar-se (vestidors),
amb ampolletes d'aigua. També s'agrairà una tauleta, a l'entrada de la sala,
per oferir el marxandatge del grup. Cal procurar, per la comoditat i benestar
tant del públic com de les cantants, que la temperatura ambient sigui l'adequada.



Com han canviat els temps!. Avui dia, gairebé ningú no renta la roba a mà.
Les rentadores fan molt de servei, però això no vol dir que no es continuï fent
safareig... pel carrer, als parcs, als bars, als sobretaules... En aquest concert
De Calaix en fa, de safareig, sense patir per si hi ha roba estesa. Vigileu que
no us toqui el rebre... Les cançons només serviran d'excusa per parlar dels
veïns, de política, d'economia, de relacions amoroses...

En aquest concert De Calaix passa de tres a quatre veus, amb la incorporació
de la cantant Marta Rius.
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Fent safareig

FITXA ARTÍSTICA

Títol: Fent safareig
Veu i percussions: Mireia Mena, Lurdes Rimalló, Marta Rius i Gemma Pla
Arranjaments musicals: De Calaix
Lletres: Tradicionals, De Calaix
Assessorament escènic: A.C. De Calaix
Tècnic de so: Issac Bosch/ Jordi Rotés. En funció de l'espai.
Producció: De Calaix

FITXA TÈCNICA

Espai escènic: Tarima de 8x5 m. Sessió a porta tancada. Es permetrà l'entrada
del públic entre cançó i cançó. En cas que no sigui possible, consultar-ho al
grup.
Durada: 70 min
So: Segons característiques de l'espai
Llums: Segons característiques de l'espai
Temps de muntatge: 1 hora
Observacions: Escènicament es necessita una taula i quatre cadires.
És recomanable disposar d'un espai per canviar-se (vestidors) amb ampolletes
d'aigua. També s'agrairà una tauleta, a l'entrada de la sala, per oferir el
marxandatge del grup.



Amb aquest nom De Calaix agrupa un seguit de repertori que permet adaptar-
se a diferents situacions. S'ofereixen, per exemple, actuacions itinerants per
animar una fira, una exposició, un mercat,... O bé fer concerts a mida en una
presentació d'un llibre, actes protocolaris (tipus 11 de setembre), entregues
de premis... Fins i tot després d'un àpat, amb una sessió de cançó improvisada,
o... el que se us ocorri!

En resum, serà un repertori a la carta adaptat a les vostres necessitats tant
de temàtica com d'espai.
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Calaix de sastre

FITXA ARTÍSTICA

Títol: Calaix de sastre
Veu i percussions: Mireia Mena, Lurdes Rimalló i Gemma Pla
Arranjaments musicals: De Calaix
Lletres: Tradicionals
Producció: De Calaix

FITXA TÈCNICA

Espai escènic: Fix o itinerant. Es recomana que l'espai tingui una bona
acústica natural o bé microfonia adient
Durada: Variable
So: Segons característiques de l'espai
Llums: Segons característiques de l'espai
Observacions: És recomanable disposar d'un espai per canviar-se (vestidors),
amb ampolletes d'aigua



Taller adreçat a pares i mares amb nens de 0 a 3 anys. L'objectiu és donar
eines i estratègies per fomentar la comunicació entre els pares i les criatures
mitjançant les moixaines, les cantarelles, els jocs i les danses més apropiades
per a aquestes edats.
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Cançons de bressol

Voleu saber d'on surten les cançons que cantem? Quin rerafons amaguen?
Com les hem trobat? Com les harmonitzem? Com hi afegim els instuments?
Si voleu anar més enllà de les cançons, aquest taller us encantarà.

Xerrada / Concert
Ús i gaudi de la cançó
tradicional catalana

Un taller per aprendre i practicar la tècnica de la improvisació oral de corrandes
(versos que s'improvisen cantant). Es treballaran a partir de diferents tonades
de la nació per improvisar en un ambient distès i sense vergonyes.

Cançó improvisada



Els concerts del grup De Calaix estan inclosos dins la Campanya de Dinamització
Cultural de la Diputació de Girona: Escènics.
http://www.ddgi.cat/escenics

Els concerts del grup De Calaix també són subvencionables a través
de l'Oficina de Difusió Artística (ODA) de la Diputació de Barcelona.
http://www.diba.es/escenari/

Gemma Pla Padrós: 637 21 87 92
Lurdes Rimalló Fabrelles: 666 83 34 88
Mireia Mena Casals: 667 98 58 72
correu@decalaix.cat
www.decalaix.cat

Les actuacions i tallers del grup De Calaix són una activitat de l'Associació
Cultural De Calaix, entitat sense ànim de lucre que gaudeix de
l'exempció d'IVA

4. Contractació




