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Una cloenda
inoblidable
Reportatge fotogràfic
de Toni Galitó
La nit del dijous 25 d’agost de 2022
ja forma part del conjunt de dates
inoblidables de la nostra entitat.
A les deu de la nit en punt,
la rambla de Nostra Senyora
apagava els seus fanals per donar
inici a la festa de cloenda del
centenari d’un dels seus veïns més
antics, el Teatre del Casal.
Un fi de festa que va ser gaudit per
més d’un miler de persones, entre
les que s’hi contaven prop de 400
socis i sòcies, convidats del nostre
patrocinador, Serveis Mèdics
Penedès, i una representació del
conjunt d’institucions i entitats
de la vila i la comarca que van
voler acompanyar al Casal en
una festa oberta a tota la ciutat
i la comarca, que va ser possible
gràcies al suport de l’Ajuntament
de Vilafranca, el Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya i a Serveis Mèdics
Penedès, a qui des d’aquest espai
agraïm la seva implicació.

Gràcies David i Cristina!
David Moreno i Cristina Calleja, dos artistes amb una
llarga i sòlida trajectòria artística, reconeguda arreu del
món, van ser els encarregats de posar el punt i final a la
commemoració del Centenari del teatre.

L’amenaça de pluja va ser present durant tota la jornada
i finalment va fer acte de presència als darrers instants de
l’espectacle. Malgrat la cortina d’aigua que es podia veure a
contrallum, l’espectacle es va poder fer fins al final.
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Els anys
daurats del
cinema al
Casal
Els anys 40 i 50
del segle XX

Manel Güell Barceló

Tots els crítics de cinema estan d’acord que les
dècades dels 40 i 50 del segle XX són una època
daurada pel cinema. Dos motius: la gran qualitat
de les pel·lícules i dels directors, tant nordamericans com W. Wilder, F. Capra, A. Hitchcock,
O. Welles, V. Fleming, J. Ford, C. Chaplin, com
d’altres països, espanyols inclosos: Truffaut, A.
Kurosawa, F. Fellini, L. Visconti, I. Bergman, Buñuel,
Berlanga i Bardem.
L’altra motiu era la gran quantitat de públic als
cinemes reforçat per la fascinació que exercien
les actrius i actors, agombolats per grans estudis
cinematogràfics. No existeix encara la televisió i
el món surt de la 2a Guerra Mundial (1939-1945),
i els espanyols de la guerra civil (1936-1939), que
va provocar una necessitat de la ciutadania de
“fugir” d’alguna manera de la crua realitat de la
postguerra i refugiar-se en el món fantàstic del
cinema.

L’actor Alberto Closas. Un dels referents
cinematogràfics de la dècada dels 50 i
protagonista de Una muchachita de Valladolid

Cartell
de lla pel·lícula
C t ll d
l lí l El puente
t sobre
b ell rio
i
Kwai. Vista per més de 5.000 espectadors en
3 sessions de nit i 2 de tarda i nit

La lluita pel públic del cinema a Vilafranca es
concreta en un document del 1952 on els tres
cinemes locals pacten quines distribuïdores
pertoquen a cada cinema per tal de no
programar la mateixa pel·lícula. Val a dir que el
Casal tenia les millor productores...
L’afició del públic al cinema era absoluta. Tant
per la quantitat de públic que assitia com pel cost
econòmic que representava anar al cinema. Els
salari mitjà a la indústria al 1945 a Espanya era
de 12,27 pessetes diàries. I el preu del cinema al
Casal l’any 1948 era:
En aquest període es consoliden els gèneres i es
poden gaudir tots: drama, comèdia, western,
cinema negre, musical, cinema històric,
aventures, ciència ficció, terror i dibuixos animats.
Tot plegat oferia un ampli ventall per a qualsevol
tipus de públic i per a tot tipus d’edat.

Butaques platea i cadires davanteres: 4 ptes.
Llotges 1r pis i butaques preferència: 4,50 ptes.
General: 2,15 Ptes. ( L’entrada general era
l’amfiteatre del segon pis, conegut com a
galliner)

El cinema al Casal, i a Vilafranca, és un reflex
d’aquesta època daurada. A la dècada del 1940
es programa cinema tres o quatre cops a la
setmana al Casal, al Bolet, al Casino i els
diumenges a l’Acció Catòlica. L’any 1950 es va
ampliar l’oferta amb la inauguració del cinema
Majèstic i el 1964 amb el cinema Victòria. L’any
1957, l’arquitecte Brugal va dissenyar una nova
sala de cinema pel Casal de 800 espectadors que
estaria situada a l’espai de l’actual pati
Carbonell. No es va realitzar però demostra
l’empenta i la importància del cinema en
aquesta dècada.

Anar al cinema costava una tercera part del sou
diari, en el cas d’un treballador industrial. Una
dona, un jove o un pagès cobraven molt menys i
per tant podien arribar a invertir la meitat del sou
d’un dia per una entrada de cinema. Aquesta
dada econòmica explica la gran quantitat de
públic al galliner que costava la meitat. A l’any
2022, el sou mitjà diari és de 88€ nets. Una entrada
de cinema el 2022 al Kubrick o a la sala Zazie
Casal costa 7€. O sigui que l’any 2022 amb el sou
d’un dia es pot assistir a 12 sessions de cinema
mentre que al 1948 amb el sou d’un dia es podia
assistir a 2 sessions de cinema.
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Lolita Sevilla, Manolo Morán i José
Isbert, en una de les escenes de
Bienvenido Mr. Marshall

L’altre element quantitatiu era el nombre de
públic a les sessions de cinema. La capacitat del
teatre del Casal segons un document de l’any
1948 era:
1.000 butaques a platea
34 llotges de 6 butaques (del primer i el segon pis)
Total: 204 localitats
238 butaques a amfiteatre (o sigui el primer pis)
36 davanteres (possiblement seients laterals de les
llotges de platea)
600 seients general (o sigui segon pis o galliner)
TOTAL: 2.078 Localitats.
O sigui que hi havia lloc de sobres. Habitualment
es feia sessió un dia o dos entre setmana i
dissabtes nit i diumenges tota la tarda, en sessió
continua i amb dos passes de les dues pel·lícules
programades. Això significa que cada setmana
hi havia al Casal una oferta de més de 8.000
localitats...( 4.156 els dos dies setmanals i 4.156 els
diumenges entre tarda i nit). Una dada: l’any 1948
es van programar 43 sessions en dies festius, o sigui
pràcticament cada setmana tret dels dies que la
Societat ocupava el teatre: Carnaval, Aniversari
de la societat, balls i actuacions teatrals. Una gran
producció com El puente sobre el rio Kwai, va ser
vista per 5.362 espectadors en 3 sessions de nit i 2
de tarda i nit.
Els diumenges a la tarda, segons les dades que
s’han conservat, el públic mitjà en una sola sessió
era habitualment superior a les 1.000 persones.
Tant en grans produccions, com Ulisses, que l’any
1957 va ser vista en un sessió per 1.884 persones,
com per produccions molt més modestes com
la sessió doble de Una muchachita de Valldolid
(espanyola) i Redada (Nord-americana) de
1959 que va acollir en una sola sessió de tarda
1.803 espectadors. Aquestes darreres pel·lícules
estan valorades moralment pel setmanari Acción
Católica com a 3, o sigui que el públic era
restringit a majors d’edat. (la classificació era:
1 Apta, 2, Jóvenes, 3 Mayores, 3R Mayores con
reparos, 4 Gravemente peligrosa). Un element
que possiblement va atraure també el públic
era que els actors formaven part del star-system
espanyol de l’època: Alberto Closas i Analía
Gadé.

Els films d’aquesta època eren bàsicament nordamericans i espanyols. El franquisme va obligar a
doblar totes les pel·lícules i així es podia controlar
i censurar els diàlegs i al mateix temps facilitar
l’assistència del públic. A més de l’espectacularitat i el prestigi dels actors de Hollywood, el 1947
Estat Units ja va ajudar al règim franquista i el
1953 es va signar un pacte d’ajuda econòmica i
d’instal·lació de bases militars nord-americanes.
L’ajuda també comporta el que s’anomena
“colonització cultural” que significa la presència
dels models culturals nord-americans al nostre
país i que es concreta, en aquest cas, en la
presència setmanal de films de Hollywood en la
programació del Casal.
Els primers anys del franquisme, va donar molta
importància al cinema com eina de propaganda
i de reafirmació dels valors patriòtics i catòlics per
fer front a les idees de la República i al conflicte/
ruptura del model de país arrel de la guerra civil.
Aquest impuls es concreta en grans produccions
de temes històrics i religiosos i films basats en
obres teatrals o novel·les de caire també
patriòtic i d’autors gens sospitosos pel règim o bé
comèdies innocents. Entremig, però, als anys 40
i 50 es van colar algunes produccions crítiques
pel seu contingut, en forma de comèdia com
per exemple Bienvenido Mr Marshall (any 1953,
dirigida per Berlanga) i innovadores en la seva
forma artística amb autors com Egdar Neville o
Bardem. Molt escadusseres eren les produccions
d’altres països, com França o Itàlia.
Des del 1939 fins al juny de 1949, la programació
del cinema del Casal estava arrendat a Martí
Roig Canals de Barcelona i el seu apoderat
a Vilafranca era Joan Madriles. A partir del
1949, la junta del Casal va decidir rescindir el
contracte i programar ella mateixa el cinema i va
anomenar a Miquel Gamboa per a contractar
films i gestionar el cinema en nom del Casal. Joan
Madriles ja era el gestor del cinema del Casal
abans i durant la guerra civil. I just al cap d’un
any, 1950, Madriles és el propietari i programador
del cinema Majèstic vilafranquí.

UNA MIRADA
AL PASSAT

1988

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 d’octubre
a desembre de 1988 dedicava
bona part del seu contingut gràfic
a recordar les festes d’aniversari
de l’entitat del setembre i avançar
les de Nadal fins a Carnaval, però
també hi trobem dos espais de
record a la figura del president
Ramon Quer, traspassat en aquelles
dates.
Un president que l’any 1968 havia
impulsat el naixement del butlletí
del Casal i que precisament aquell
1988 assolia els 20 anys de publicació
ininterrompuda.

FORMAT s.a. anunciava una oferta
del IBM PS/2 amb impressora.
L’ordinador tenia una memòria
RAM de 640Kb i equipava un disc
dur de 20Mb. El preu de l’ordinador
i la impressora era de 360.000
pessetes.
Imagotipus
del Casal 2000
La revista presentava
el logotip creat pel soci
Carles Casanellas, per
identificar visualment el
Casal 2000.

La revista recollia a la seva portada
dues imatges de l’actuació de
l’Escolania de Montserrat, l’11
d’octubre de 1988, amb motiu del
75è aniversari de Caixa Penedès.

Un magnífic treball on hi
trobem una ‘C’ de Casal
seguida del ‘2000’, en un
perfil que ens recorda el
graonat de la muntanya
de Sant Jaume i on també
hi podem trobar la silueta
dels ocells.
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Joan Tarrida
Tutusaus
President de la Secció
Esportiva Casal

Marina Garriga

Joan, quin va ser el teu primer contacte
amb el Casal de Vilafranca?
A casa sempre havia sentit a parlar del
Casal, els avis ja n’eren socis. El meu
primer contacte va ser de ben petit quan
vaig començar a anar a classes d’anglès
amb la Susan i el James. Posteriorment
vaig començar a jugar a bàsquet i també
vaig entrenar un equip femení durant una
temporada. En tinc molt bon record.
Ara ja fa més d’un any que ets al
capdavant de la secció esportiva. Quin
balanç en fas?
De fet mai m’havia plantejat estar al
capdavant de la SE Casal, vaig decidir
entrar a la Junta, igual que els meus
companys, perquè els meus fills hi juguen
i penso que cal tenir una participació
activa i altruista en el funcionament i en
l’organització d’aquest tipus d’associacions. Em vaig incorporar a la Junta de la
SE Casal al 2019 amb les funcions de
secretari, posteriorment el Marcel Esteve
va deixar les funcions de president per
poder dedicar més temps a la Junta de la

Societat que es va veure afectada pel
traspàs del seu President i un membre de
la Junta, va ser aleshores que juntament
amb el suport dels companys de la Junta
vaig decidir encapçalar la Secció.
El balanç que en faig és molt positiu,
m’ha permès conèixer de primera mà
les inquietuds i demandes dels jugadors,
entrenadors i famílies. Sempre hem
intentat considerar i respectar totes les
opinions per aconseguir una bona
convivència i bon bàsquet. També he de
dir que hem hagut de viure i gestionar
alguna situació complexa que ens ha
portat més d’un mal de cap. També vull
agrair el suport de la meva família ja que
sense ella no hauria estat possible poder
dedicar-m’hi.
Quins han estat els principals reptes o
dificultats que us heu trobat la Junta de
l’Esportiva?
Les dificultats més importants van venir a
partir de la pandèmia de la COVID-19. Ara
pràcticament ja no ens en recordem, però
van ser uns mesos molt complicats.

“Cal tenir una participació activa
i altruista en el funcionament i en
l’organització d’aquest tipus
d’associacions.”

El confinament ens va obligar a parar tots
els entrenaments i competicions i en aquell
moment el nostre objectiu va ser que el
bàsquet no s’aturés i mantenir els jugador
entretinguts i animats en aquella situació
tan inquietant. Es van organitzar
entrenaments virtuals, jocs, reptes i fins i tot
es van recomanar reportatges o pel·lícules
relacionades amb la cistella. A finals de
l’any passat, també vam haver de
suspendre el Torneig i les Tecnificacions de
Nadal per les noves onades de la COVID.

que comencem aquesta temporada amb
molta força i amb gent de la casa. En
certa manera podem dir que estem vivim
un boom del bàsquet a casa nostra i
queda reflectit amb les incorporacions a
l’Escoleta. També estem contents de la
participació dels nostres jugadors en
l’aposta que es fa per la formació
d’entrenadors, molts ja formen part de
l’staff tècnic del club.

Actualment, un dels reptes de la Secció i
més contretament de la direcció tècnica
és la de trobar entrenadors pels equips,
per això des de la Secció apostem per a
la formació d’entrenadors de casa nostra.
També m’agradaria posar en relleu l’estat
en què es troba el Pavelló Joan Marquès.
Aquesta situació també s’ha convertit en
un repte que esperem que en breu es
pugui arranjar amb la implicació de la
Societat i la col·laboració de
l’Ajuntament de Vilafranca. Es preveu que
abans de final d’any es puguin iniciar els
treballs per substituir el terra del Pavelló.

El principal objectiu de la SE Casal és que
tothom qui vulgui jugar a bàsquet pugui
fer-ho a casa nostra. Volem ser competitius
però sense excloure a ningú. Hem
d’aconseguir tenir equips en diferents
nivells competitius perquè tothom tingui
cabuda al Casal i gaudeixi jugant a
bàsquet.

Som una Junta relativament nova, amb
més o menys experiència el en món del
bàsquet, però sí que tenim un objectiu
comú i és que volem que els jugadors
gaudeixin del bàsquet i de l’esport en
equip i també fer que el Casal de
Vilafranca continuï sent un referent del
bàsquet a Vilafranca i al Penedès.
Com veus la salut del bàsquet a casa
nostra?
Bona, gràcies a l’esforç de les famílies,
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès,
els patrocinadors i col·laboradors i de la
pròpia entitat. Durant la pandèmia va
poder mantenir l’estructura tècnica i
organitzativa de la Secció, sense perdre
jugadors ni entrenadors. Això ha permès

Quins són els principals objectius de futur?

També volem aconseguir que la major part
de l’equip tècnic estigui integrat per
jugadors o exjugadors del Casal, per això
tal i com he comentat anteriorment, s’està
treballant en un pla de formació. Creiem
que és la millora manera per mantenir una
continuïtat. També volem ser referent pel
nostre bon comportament tant dins com
fora de la pista i a la grada.
Enumera’ns els principals valors que per a
tu representa el bàsquet
Els principals valors del bàsquet són el joc
en equip, el joc net, el respecte, l’esforç,
la responsabilitat, l’autonomia i poder
aconseguir uns bons hàbits saludables,
entre d’altres. Les situacions que es donen
en el terreny de joc faciliten
l’aprenentatge per altres situacions de la
vida.
En definitiva, els valors d’un joc en equip
ajuden a construir la persona i el seu
desenvolupament social.
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Loteria de Nadal
ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

El proper 28 de novembre l’entitat procedirà a domiciliar als socis i sòcies un
import de 10€ corresponent a la participació al sorteig de la Loteria de Nadal.
Aquest any els números escollits han estat el 4.058 i el 66.391 i cada soci o sòcia
participa al sorteig amb un import de 4€ en cada número.

ENTITAT

ENTITAT

Un projecte de l’entitat
seleccionat per Pinnae

El grup ‘El Mirall’ de Blanes
guanya el premi Rosa
Florido

Aquest passat mes de setembre es feien públics els
projectes seleccionats a la Convocatòria d’Impuls
pel Territori 2022, de la Fundació Pinnae.
La nostra entitat va presentar-hi el projecte ‘La
força del teatre’. Una iniciativa que al llarg del
primer semestre de 2023 oferirà formació en arts
escèniques, història del teatre i dramatúrgia a
joves de tres municipis de la comarca, amb
l’objectiu d’acompanyar-los en un procés creatiu
que els permeti expressar damunt d’un escenari
tot allò que els emociona i preocupa envers la
societat actual.

ENTITAT

Aquest agost ens deixava
Carles Puig, soci honorífic
del Casal
Des de les planes de la revista del Casal volem
dedicar un record especial cap a l’amic Carles
Puig Torres, que ens deixava a principis d’agost.
En Carles era un dels referents històrics vinculat a
les juntes directives de l’entitat i va ser reconegut
amb la distinció de soci honorari l’any 2008. DEP.

El passat mes de juny i en el marc dels actes
relacionats amb el Dia de l’Associacionisme
Cultural, el Casal i la Coordinadora GATAP fèiem
pública l’obra guanyadora de la vuitena edició
del Premi Rosa Florido, de creació teatral pròpia.
Els guanyadors van ser el grup gironí ‘El Mirall’ de
Blanes, amb l’obra ‘Garrí al forn amb compota
de reineta’. Un excel·lent espectacle que a
través de la música, la dansa i l’humor, reivindica
el respecte i la igualtat entre gèneres i opcions
sexuals. Una denuncia dels estereotips patriarcals
que vam poder veure i gaudir a principis
d’octubre, en el marc del Festival Escena Penedès.
El jurat també va voler lliurar un accèssit al grup
de teatre ‘Qollunaka’ de Terrassa per l’obra ‘La
taverna de la Rosita’.

Es pot renunciar a la loteria?
Sí, només cal que ens ho comuniqueu trucant al
93 890 0123, enviant un mail a oficines@casal.org,
des de l’APP o venint a les oficines. El límit per
comunicar-ho és el 25 de novembre.

DANSA

Espectacle especial per
recordar l’Assumpta Trens
El passat 24 d’agost i en el marc dels dies previs
a la Festa Major, el Casal de Vilafranca i l’escola
de dansa de l’entitat van voler retre un petit
homenatge a la fundadora de la Secció de Ballet
del Casal, l’Assumpta Trens.
L’acte va tenir lloc al davant del Palau Baltà a
la sortida de goigs, i va comptar amb un breu
parlament per recordar la figura de l’Assumpta
Trens, i una mostra de peces de dansa ballades
per ballarines i ballarins de diferents generacions.
L’acte va ser possible gràcies a la implicació de
l’escola de dansa, el suport dels Administradors
de la Festa Major, l’Ajuntament de Vilafranca i la
Diputació de Barcelona.

ENTITAT

El president Aragonès signa
el llibre d’honor del Casal
El passat mes de maig i en el marc d’un acte
acollit al nostre teatre, el Molt Honorable president
de la Generalitat de Catalunya, el senyor Pere
Aragonès, va signar el llibre d’honor de l’entitat,
a petició de la Junta Directiva del Casal.
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ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

ENTITAT

ENTITAT

Obertura del curs 22/23
de l’Aula d’Humanitats

La nit dels millors vins de
Catalunya, al nostre Teatre

El passat 21 de setembre tenia lloc la presentació
dels cursos d’humanitats del curs 22/23.

Aquest octubre, el Teatre Casal va ser l’espai
escollit per acollir la gala de presentació dels Premis
Vinari 2022.

Una presentació a càrrec del professorat d’història,
filosofia, literatura i anglès, que va finalitzar amb una
magnífica conferència de l’historiador i professor
d’etnomusicologia a la
Universitat Autònoma de Barcelona, Jaume Aiats,
que portava per títol: QUÈ COI ÉS AIXÒ QUE EN
DIEM MÚSICA? COM PARTICIPA A
CONSTRUIR ELS INDIVIDUS I LES COMUNITATS.

ENTITAT

El Casal de Vilafranca a
l’ofrena floral de la Diada
El passat 10 de setembre una representació de la
Junta Directiva va fer la tradicional ofrena floral als
peus del monument dedicat a Lluís Companys, de
la rambla de la Girada.
Un acte emmarcat en la celebració de la Diada de
l’11 de setembre, on el Casal mostra any rere any,
el seu compromís amb la cultura i el país.

Un acte transmès en directe per Televisió de
Catalunya, que guardonava a més d’una vintena
de vins i cellers del país i que mostrava
un cop més, la capacitat de l’entitat, els seus
tècnics i el propi equipament, per poder acollir
esdeveniments de referència de la nostra comarca.
Si us ho vau perdre, podeu recuperar la gala a
l’apartat de televisió a la carta de TV3.

BÀSQUET

La Secció Esportiva Casal comença una nova temporada
El passat 17 de setembre, la Secció Esportiva Casal presentava els 18 equips de la temporada 2022/2023.
Un acte que tenia lloc al teatre del Casal i al pavelló de bàsquet, on els més de 200 jugadors del Club, els
tècnics, els directius i les famílies, van compartir plegats la il·lusió de l’inici del curs i la suma de compromisos
per viure una temporada inoblidable. Un acte on també es va agrair el compromís de l’staff tècnic i el
suport dels nostres patrocinadors; SERRA i SMP, i dels anunciants del pavelló i de l’Ajuntament de Vilafranca.

ENTITAT

ENTITAT

La nostra història a l’Obrim
Vilafranca

El Casal vam tornar a ser la
casa del teatre penedesenc

Aquest mes de setembre vam tenir l’oportunitat de
sumar-nos a la iniciativa ‘Obrim Vilafranca’, obrint
les portes del nostre teatre a més d’un centenar de
visitants que ens van escollir com espai de visita.
Una oportunitat per mostrar i explicar el nostre
patrimoni i la nostra història.

Entre el 8 i el 12 d’octubre, el Casal vam acollir
una nova edició del Festival Escena Penedès. Un
projecte compartit amb la GATAP, que assolia
la seva cinquena edició fonamentant un espai
de trobada únic entre grups amateurs de teatre,
cellers de la comarca i un públic que any rere any
és fidel a la cita amb el teatre d’origen Penedès.

