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Un centenari
d’aliances
Reportatge fotogràfic
de Toni Galitó
El centenari de la inauguració del
teatre ha generat un bon nombre
d’activitats pensades en clau
d’espectador, però també ha
tingut una dimensió col·laborativa
amb altres entitats, que avui us
apropem en aquest reportatge.
Entitats com l’Escola de música
de Vilafranca o l’Institut Milà i
Fontanals van entomar el repte
de participar al Centenari del
teatre, en clau creativa, formativa
i participativa; donant com a
resultat espectacles damunt
l’escenari, però sobretot, noves
dinàmiques de treball amb joves,
que els van connectar amb una
part de la història del nostre teatre
i amb la de les generacions que
els han precedit.
Les bandes sonores de cinema o
la capacitat de generar els seus
propis relats damunt l’escenari,
ens van mostrar l’enorme talent
de les noves generacions de la
nostra ciutat i el compromís dels
docents que dia rere dia, estan al
seu costat ajudant-los a trobar les
seves ànimes creatives.

Alice Guy-Blaché (1873-1968)
Gràcies al compositor Roger Subirana, vam descobrir la
història d’Alice Guy. La primera persona al món en exercir la
tasca de direcció, inventora de la ficció cinematogràfica i del
cinema narratiu, i esborrada de la historia dcl cinema per la
seva condició de dona.
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Cent anys
d’espectacles
teatrals al
Casal
Les grans companyies han
actuat al nostre teatre

Manel Güell Barceló

L’activitat clau que va motivar la creació de la
Societat La Principal el 1904 va ser organitzar balls.
I aquesta mateixa intenció va motivar la construcció del teatre l’any 1921. De tota manera no es va
crear un espai només per ballar ja que el teatre
disposa d’un escenari de 14,23 metres d’alçada i
10,08 metres de fondària, amb una boca de 9,44
metres d’amplada i 8,03 d’alçada. O sigui l’altre
activitat clau era representar espectacles de tots
els gèneres: teatre, sarsuela, òpera, opereta, revista,
variats, dansa...i d’aquí un escenari de mides tant
generoses. En aquest article parlem del teatre
i deixem per futurs articles la resta de gèneres i
activitats.
El teatre del Casal s’inaugura el 24 de juliol de 1921
i l’11 d’agost es representa el primer text teatral:
La Ventafocs de Josep M. Folch i Torres, amb la
presència de l’autor que va dirigir unes paraules al
públic. Folch i Torres (1880-1950) ha estat l’autor

La gran actriu Núria Espert amb la darrera
obra de Salvador Espriu, any 1978

L’actriu Maria Morena en el personatge de l’àvia
de l’obra La Ventafocs de Josep M. Folch i Torres, la
primera representada al Casal el setembre de 1921.
Es tracta d’una fotografia dedicada

A més del teatre professional es va crear un grup
de teatre aficionat.
Els primer anys posteriors a la guerra civil, el teatre
que es representava al Casal era en castellà
ja que fins el 1946 no es van permetre les obres
en català: Aquest anys actuaven companyies
que feien gira amb textos d’autors espanyols
acceptats pel règim franquista.
de teatre (40 títols) i de literatura infantil i juvenil
més popular i llegit de Catalunya, un veritable
best-seller . Era un espectacle dirigit a la mainada,
interpretat per la prestigiosa companyia catalana
del Teatre Romea de Barcelona amb Maria
Morera, una gran actriu de l’època.
Entre l’any 1921 i la guerra civil, el teatre professional al Casal es representava a la temporada
de quaresma en els quals no es podien organitzar
balls i en els mesos d’estiu quan s’acabaven les
temporades regulars a Barcelona i les companyies
feien gira per Catalunya. Per la festa major hi
havia teatre i també per les festes d’aniversari
del Casal al setembre. Els autors més representats
entre els anys 20 i la guerra civil eren clàssics
catalans, amb Guimerà com a capdavanter. De
les companyies més prestigioses desataquen la
d’Enric Borràs i la de la Margarita Xirgu.

El primer text documentat és del 1941 amb
l’obra El abuelo de Benito Pérez Galdós i per
la companyia d’Enric Borràs, ni més ni menys
que s’havia de guanyar la vida. A partir dels
anys 50 es normalitzen les representacions amb
la companyia de Teatre Català del Romea
barceloní que actua amb textos de Josep Maria
de Segarra a més dels clàssics catalans.
De manera paral·lela també actuaven companyies amb autors espanyols contemporanis
i amb obra de teatre clàssic. De la nòmina
d’actors habituals del Casal destaca Joan Capri
que actua amb una comèdia el 1957 i després
pràcticament cada any fins el 1971. La dècada
dels anys 60 i 70 el teatre al Casal entra en crisi i
tot just es programen tres o quatre obres a l’any.
La millora econòmica, la televisió, el cotxe utilitari,
la segona residència provoca canvis en el lleure
dels vilatans que els allunya del teatre.
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Bergerac (1986), Els Comediants (1981, 2000) i
el Tricicle (1984). En l’àmbit de la comèdia cal
citar l’actor Paco Morán que a partir del 1976 va
actuat en vult ocasions al Casal.
L’any 2004 es deixa de programar cinema al
saló del teatre i queden alliberats els caps de
setmana. Amb aquesta disponibilitat es crea
una temporada d’espectacles cada any amb
propostes de teatre, màgia, música, monòlegs
d’humoristes, dansa i concerts. En aquest marc el
teatre és sempre present cada any.
D’aquesta primera meitat del segle XXI, destaquen els actuacions de companyies punteres
com Dagoll-Dagom amb El Mikado i La Cubana
amb Mamà quiero ser famosa (2006) organitzat
amb els administradors de la festa major.
Gestionats directament pel Casal detaquen La
Perla 29 amb Cyrano de Bergerac (2013), Lluís
Homar( 2016) amb la seva versió unipersonal de
Terra Baixa, Montserrat Carulla amb La iaia (2014),
Concha Velasco amb Reina Juana (2017).
Cartell de l’actuació d’Enric Borràs amb l’obra Terra
baixa d’Àngel Guimerà el 1932

Cal afegir l’empenta de les 3 sales de cinema;
Majèstic, Bolet i Victòria a més del Casal.
D’aquests anys destaca l’obra El retaule del
flautista (1973) de Jordi Teixidor, una sàtira política
que va tenir molt d’èxit.
Amb la democràcia, el teatre català viu un
moment d’expansió i creativitat que d’alguna
manera s’ha anant mantenint fins l’actualitat.
El local del Casal estava limitat per programar
teatre degut al compromís de les sessions de
cinema tots els caps de setmana i als balls. D’altra
banda el 1983 el Bolet es converteix en teatre
municipal i comença una programació estable
i subvencionada. Del darrer terç del segle XX
destaca l’actuació dels Joglars, amb dues obres
i una d’elles La Torna (1977), de Núria Espert amb
Una altra Fedra si us plau de Salvador Espriu,
el Teatre Lliure amb La Bella Helena (1981), la
companyia de Josep M. Flotats amb Cyrano de

El teatre aficionat torna al Casal amb la incorporació com a secció de teatre del grup Bola-69
l’any 1978 i que va representar Els Pastorets de
Folch i Torres fins el 1984, a més d’altres obres. El
2003 es va crear l’Espai de formació i iniciatives
teatrals (EFIT), un projecte d’escola de teatre
per totes les edats, joves i adults i que cada any
presenten les seves creacions. Aquesta escola
s’ha ampliat amb classes de cant i teatre musical
l’any 2020 amb el nom d’Artèria.
Aquests darrers tres anys s’han organitzat cicles
de teatre de petit format en els quals l’escenari
s’instal·la a la platea i es crea un petit pati de
butaques amb grades i tot, com si tot l’edifici
fos una gran plaça on s’hi munta un teatre
provisional. Aquest cicle es combina amb obres
de gran format.
El breu repàs de 100 anys de teatre al Casal
mostra com aquest tipus d’espectacle sempre ha
tingut un espai dins de les activitats de la Societat
i té la voluntat de mantenir-lo en el futur.

UNA MIRADA
AL PASSAT

1973

A l’espai de la REVISTA
CASAL del nostre web hi
trobareu l’exemplar escanejat
per poder gaudir de tots els
detalls.

La revista de l’entitat de maig de
1973 destacava a la seva portada
l’arribada a Vilafranca del musical
que revolucionava l’escena nacional
gràcies al seu ressò internacional i
el seu pas per televisió. Parlem del
fenomen VIVA LA GENTE!.
Aquell 1973, l’entitat, combinava la
difusió de l’espectacle de l’any amb
un curiós concurs per parlar bé el
català, organitzat pel propi butlletí del
Casal. Veiem que va comptar amb 50
participants i que el primer classificat,
Josep Almirall de Piera, només va
cometre una falta i mitja.

ELECTRO MOVIL
anunciava la nova
Montesa ‘Todo Terreno’
Scorpion 50.

La revista també inclou curiositats
com una entrevista a dues mans
entre Miss Mary Nixon i Mr. Veltman,
responsables de la Secció idiomàtica
‘Casal’.

Un ciclomotor que es podia
conduir sense carnet, sense
matrícula i a partir dels 16
anys.

Ninots humorístics
La revista incloïa una tira
còmica del president Joan
Esteve, molt adient per
il.lustrar una primavera
plujosa.

El musical VIVA LA GENTE! Versión 1973
passava pel Casal el dijous 17 de maig anunciant-se
com “El fabulós espectacle musical de reconeguda
fama internacional”.
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1M
Recordeu que el diumenge 1 de maig de 2022
és la data de l’Assemblea General de socis i sòcies de l’entitat.
Us hi esperem per a fer créixer aquest gran projecte!

RECONEIXEMENT

TRIBUNA CASAL

El Casal rep el Premi
Salvador Armendares

Un missatge d’esperança
per al cinema

El passat 29 de març, el Casal rebíem el XIV Premi
Salvador Armendares, un premi que ens concedia
ERC de Vilafranca per la tasca cultural i social en
el marc de la celebració del centenari del nostre
teatre.
En el seu veredicte, el jurat va destacar el paper
del Casal com a dinamitzador del teixit cultural
de la Vila durant més d’un segle i per l’aixopluc
de les iniciatives socials i de lleure de nombroses
generacions. També van destacar la implicació
social que l’entitat fomenta des de fa uns anys
i la voluntat d’esdevenir un referent dins el teixit
associatiu de Vilafranca amb activitats que van
molt més enllà de la nostra massa social.

CLUB FAMILY

Carnaval post pandèmia
La relaxació de les mesures respecte la Covid-19,
ens van permetre celebrar un Carnaval més distès
i semblant als que havíem fet fins l’any 2019.
Les menudes i menuts van poder venir amb les
seves disfresses, fer-se fotos a l’entrada amb un
nou espai de benvinguda del conserge Calaf i
també gaudir del grup d’animació “La Tresca i la
Verdesca”.

El passat 25 de març tenia lloc la Tribuna Casal
que duia per títol “El futur del cinema. Cinema
vs Streaming”. Una taula rodona que deixava
un missatge esperançador per al cinema, però
també deixant palesa la necessitat de reformular
la manera com s’ha encarat fins a dia d’avui la
relació del cinema amb les plataformes.
La Tribuna Casal va ser moderada pel periodista
Josep Maria Escofet i va comptar amb la
participació de Jaume Felipe, President de
Cineclub Vilafranca, Maria Olivella, propietària
del cinema Kubrick, Xavi Fornós, director del
Festival Most i Montserrat Bou, gestora audiovisual i
directora general de PROA.

CENTENARI

ENTITAT

El projecte ‘La força del
teatre’ surt a escena

Som un espai cárdioprotegit
gràcies a SMP

En passat 5 d’abril, el teatre de l’entitat acollia
a prop de 200 alumnes de batxillerat del Milà i
Fontanals per mostrar-los “La força del teatre”.
Un projecte dut a terme per companys de segon
curs del mateix institut, que acompanyats per
docents del Casal, experimentaven un camí de
descoberta de les eines del teatre com a mitjà
d’expressió artística, però també de denuncia
social.
El resultat van ser tres magnifiques peces on
els joves hi van reflectir els sentiments que els
oprimeixen en una societat que sovint no els
escolta prou però sí que els prejutja i encasella.

DANSA

Transformant el Dia de la
Creativitat
Aquest any, el tradicional ‘Dia de la Creativitat’
es va convertir en un taller de dansa i pintura a
càrrec de Teresa Agut.
Un exercici creatiu i familiar, que va combinar
la dansa amb el dibuix, el joc, la llibertat de
moviment i també l’amistat i la família!

Gràcies a Serveis Mèdic Penedès , el pavelló de
bàsquet on hi desenvolupa l’activitat la Secció
Esportiva i la resta d’instal·lacions del Casal, ja són
un espai cardioprotegit, doncs amb el seu suport
hem pogut instal·lar un equip DEA a l’entrada del
pavelló Joan Marquès.
El Casal vam traslladar a Serveis Mèdics Penedès
la necessitat de disposar d’un equip d’aquestes
característiques per poder atendre emergències
a les instal·lacions. L’empresa va assumir fer-se
càrrec de tot el necessari per assolir aquesta
fita, ampliant així el suport que des de fa anys
ja ens dóna al Casal, esponsoritzant els equips
d’etapa formativa inicial de la Secció Esportiva
Casal i aportant coneixement i expertesa en tot el
relacionat amb la salut de les famílies Casalistes.
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BELLES ARTS

ENTITAT

Nova edició del concurs de
pintura ràpida

Les seccions es van sumar a
la celebració del #8M

El passat 4 d’abril, la sala d’exposicions de la
Fundació Pinnae acollia la presentació pública de
la setena edició del Premi Vilafranca Cultura SMP.
Un premi que en aquesta nova edició presenta
novetats destacades. D’una banda, la
incorporació de Serveis Mèdics Penedès com a
patrocinador del concurs, adquirint el certamen la
denominació SMP. També cal destacar l’ampliació
de la dotació de premis arribant als 4.000€ i per
últim, la vinculació de Pinnae al concurs, passant
a acollir l’exposició de les obres i patrocinant una
menció d’honor.

BÀSQUET

El primer equip de la SE Casal
ja prepara la fase d’ascens
L’equip SERRA CASAL de categoria sènior de la Secció
Esportiva Casal ha quedat en segon lloc a la lliga i ja es
disposa a treballar per afrontar els encontres de la fase
d’ascens a Primera Catalana.
Els rivals als que s’haurà d’enfrontar en aquesta lluita per
una plaça són: UB Mir, UE Gaudí i CB Argentona.
Sort Casalistes!

Aquest any, la Secció de Belles Arts va tenir la
magnífica iniciativa de crear una exposició,
realitzada pel seu alumnat i inaugurada el mateix
8M on el protagonisme era per la figura femenina,
amb una sèrie de diferents versions. Diferents
procediments, tècniques i graus d’iconicitat.
També volem destacar el bonic homenatge que
la Secció Esportiva va dedicar a les dones en el
món de l’esport, posant imatges de les figures
femenines del club: la Maria Poch, l’Alba Adán i
a l’Ariadna Casanellas. I per últim, també l’escola
de teatre i cant de l’entitat, Artèria, va compartir
a xarxes el bonic poema de Montserrat Abelló
“Parlen les dones”.

ENTITAT

ALIANCES CULTURALS

NOUS TEMPS, NOUS REPTES!
Candidatura 2022-2027

El pati Carbonell va acollir
un vermut electrònic

El passat divendres 25 de març, la Junta Electoral
de l’entitat, integrada pels socis Antoni Comas,
Joan Valls i Joaquim Mach, es reunia per analitzar
la documentació referent a la candidatura
presentada per concórrer a les eleccions del
proper 1 de maig.

El col·lectiu Rave Against Repression (RAR)
va realitzar el seu primer acte a Vilafranca
al Pati Carbonell de l’entitat. Les deu joves
penedesenques que en formen part, van poder
mostrar la seva proposta musical i cultural a la
seva comarca, fora dels grans circuits de consum i
dels focus culturals massius.

Un cop rebut l’informe favorable de gerència en
relació a la documentació aportada i revisada
sense detectar cap element que impedeixi la
seva elecció, la Junta Electoral proclamava
a la candidatura NOUS TEMPS. NOUS REPTES!
encapçalada pel soci Marcel Esteve Robert, com
a única candidatura presentada a les eleccions
del proper 1 de maig de 2022 i vàlida per a ser
escollida.
Sota la candidatura única: NOUS TEMPS. NOUS
REPTES!, encapçalada pel soci Marcel Esteve
Robert, es presenten els següents components:
President – Marcel Esteve Robert
Vicepresidenta – Anna Rovira Matas
Secretària – Montse Pagès Cañamero
Sotssecretari – Jordi Solà Sebastià
Tresorer – Albert Puig Segura
Comptador – Joan Nicolàs Magriñà
Vocal 1ª – Sílvia Sala Sàbat
Vocal 2ª – Elvira Mestres Bertran
Tal i com estableixen els Estatuts i el Reglament
Electoral de l’entitat, la candidatura serà sotmesa
a votació a l’Assemblea General Extraordinària del
proper 1 de maig de 2022.

La sessió va córrer a càrrec de les DJ Owey i
Dasitssara, que van fer una clara aposta per
l’electrònica diversa, des de la més urbana, tipus
reggaeton, fins a les profunditats més underground
de la música techno. Una experiència molt ben
valorada pels assistents i per tota l’organització,
que esperem poder repetir.
La línia de col·laboració entre RAR i el Casal de
Vilafranca, que ha donat com a resultat aquest
vermut, neix també en el marc del Cercle Social
del Casal de Vilafranca. Un espai de trobada
que busca generar connexions entre entitats,
grups, col·lectius i persones individuals, que volen
tirar endavant projectes d’impacte social i crear
Aliances Culturals amb la participació del Casal
de Vilafranca.
Una experiència molt ben valorada pels assistents i
per tota l’organització, que esperem poder repetir.

