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L’agrupació de la
Cultura de la Dona
El Casal de la Dona

Ara fa poc més d’un segle es començava a fer
evident la consciència social sobre la deficient
instrucció femenina, que generalment no anava
més enllà de l’escolarització bàsica. Precisament
va ser en un temps en què la dona -fins i tot en
una població poc industrialitzada com era el
cas de Vilafranca- es començava a incorporar
al món laboral i ja hi havia qui, com Francesca
Bonnemaison des del 1909, treballava per canviar
les idees preexistents en reconèixer les dones com
a assalariades i per proporcionar-los la formació
necessària per a noves tipologies de feina.1

Uns quants anys després, el maig de 1925, trobem
les primeres referències d’un anomenat Casal de
la Dona que no tenia res a veure amb la Societat La
Principal. Es tractava d’una iniciativa també d’Albert
Bonet Marrugat que es volia instal·lar als baixos del
Palau Magarola a la plaça de Sant Joan —on hi hauria
més tard l’escola dels Maristes—. La iniciativa no va
ser possible perquè en aquell local va obrir portes la
primera oficina a Vilafranca de la Caixa de Pensions,
on, segons la premsa local, el 1922 encara s’hi feien
obres. La Caixa de Pensions s’havia compromès a
deixar unes dependències per al Casal de la Dona i,
fins i tot, a restaurar la capella de Sant Joan, espai
que complementaria aquest casal. L’assumpte va
portar una llarga polèmica a la premsa local, però
va ser finalment el col·legi de nens dels germans
Maristes el que s’hi va instal·lar l’any 1927.

Es volien atendre les necessitats de promoció
social d’un tipus de dona predominant a l’època,
que sovint comptava amb una formació cultural
molt mínima i, entre les que hi havia al primer terç
del segle XX, amb un índex d’analfabetisme real
o funcional superior al 50 per cent. Vilafranca va
comptar amb iniciatives que es van començar a tirar
endavant per tal de millorar la formació cultural
de la dona adulta i la seva promoció. Una d’elles,
l’any 1919, va ser el cas de l’Escola Domèstica, nom
que rebria popularment l’Agrupació Femenina
de Cultura de Vilafranca del Penedès —institució
que havia iniciat el seu camí a Barcelona de la mà
de Francesca Bonnemaison—, promoguda entre
d’altres pel sacerdot vilafranquí Albert Bonet i
Marrugat, que va desenvolupar les seves activitats
a les aules del col·legi de Sant Elies.2

L’agrupació de la Cultura de la Dona iniciada per
Francesca Bonnemaison a Barcelona “va assumir un
paper central en la defensa i la formació de les dones,
que aquestes poguessin adquirir un currículum
arrodonit d’economia domèstica, literatura i
humanitats, art, llengua i habilitats aplicades com a
comptabilitat, la mecanografia i els idiomes”.
La iniciativa es va anar implantant arreu de Catalunya,
sempre amb un caire lligat a entitats catòliques4
i propera a les posicions polítiques de la Lliga
Regionalista de Francesc Cambó, de manera que ha

REFERÈNCIES:
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Goméz Pradas, Muriel (et alt.) Adelita Lobo i ADLAN, a “L’avenç” n. 480, juny 1921.

El tema està encara per estudiar, tan sols en tenim unes mínimes referències: Vid. Solé i Bordes. Joan. Les carmelites Vedruna a Vilafranca. Notes
històriques del Col.legi El Carme- Sant Elies. Ed. l’autor. Vilafranca 2006.
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Goméz Pradas, Muriel (et alt.) Adelita Lobo... p. 31.

El 1933 les pàgines de “La Vanguardia” informaven que es passava el rosari i es feia missa, visita espiritual i cant del Virolai i que tenien una secció
permanent de religió i culte.
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estat descrita com a moderna però caracteritzada
per un feminisme conservador i burgès. Es va arribar
a estendre fins per quaranta poblacions catalanes
diferents i, entre el 1934 i el 1935, més de sis mil
dones estaven matriculades als seus cursos5. Es va
implantar, també, a algunes localitats espanyoles i
a una dotzena d’indrets d’altres països com Suïssa,
Anglaterra, Itàlia o Argentina.
Abans de la seva creació a Vilafranca, Dolors Calvet
Prats, nascuda el 1907, ja treballava amb canalla en
el que ella anomenava Rondes, cançons i jocs d’infants i
interpretacions de plàstica animada. El 22 de setembre
de 1929 va presentar al Casal un festival amb peces
de Joan Llongueras i Jacques Delcroze, entre altres.
En el programa d’aquesta celebració s’hi podia
llegir: “La finalitat de la plàstica animada és l’estudi
dels matisos del moviment corporal segons les lleis
mateixes que regeixen els moviments sonors”.

1930, organització i
primeres activitats
El març de 1930 la Gaseta de Vilafranca publicava
una crida “A les dones vilafranquines” on es llegia:

Planes interiors del programa del festival organitzat al Casal
La Principal per Maria Dolors Calvet l’any 1929. Arxiu Musical
Vinseum, Fons Dolors Calvet.

[…]Tothom sap que les nostres dones són en
general treballadores, treballen a casa, al
taller, fins als bancs o a les cases de comerç,
però per augmentar la seva cultura, per
coneixe’s mútuament, per perfeccionar el
seu cos o el seu esperit salvant la diferència
d’instrucció (i de tracte) que les separa dels
homes, d’ençà que surten de l’escola fins
avui, no han fet absolutament res.7

Qué som joves i ens manca experiència? És
la nostra joventut qui ens ha donat l’audàcia
d’emprendre aquesta obra; d’experiència
cada dia que passa n’adquirim i la nostra
voluntat és ferma i està decidida a vèncer
tots els obstacles que es puguin presentar.

La publicació anunciava que un centenar de
dones, amb el suport de la Comissió de Cultura de
la Societat La Principal, volia tirar endavant una
iniciativa que necessitava la col·laboració de totes
les dones de Vilafranca.

Aquest grup femení que estem formant
no pretén fer de les nostres dones unes
feministes amb ulleres que tots els dies
vagin darrere els llibres, o unes esportistes
que despreciïn el treball de la llar, sinó fer-

Anunciaven cursos, conferències i una secció
d’esports:

Duch Plana, Montserrrat (ert alt.) La socialización de los saberes femeninos. El ‘Instituto de Cultura y Bibiblioteca Popular de la Mujer Barcelona
(100-1936)’, a “Historia Social”, n. 82. Alzira, València 2015.
5

Sobre Dolors Calvet vid., entre altres: Cuscó i Clarasó, Joan. La pianista i compositora Dolors Calvet Prats (1907-1988), a “Revista Catalana de
Museologia”, n. XIII. Barcelona 2020.
6
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Signat P.L., probablement Pepita Llorens i Jordana una de les promotores. “Gaseta de Vilafranca”, 17 de març de 1930. n. 91. p. 5.
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Memòria de l’any 1930 de l’Agrupació de la Cultura de la Dona signada per la presidenta Concepció Romeu i la secretària Josepa Llorens. Arxiu
Casal Societat La Principal.
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demanaven llibres donats per fer una biblioteca.8
Volien que fos una veritable biblioteca i no pas que hi
portessin els llibres sobrers que no agradaven tant,
com havia passat a entitats amb biblioteca com el
Centre Excursionista, l’Associació de Dependents
d’Escriptori o la de Germanor.9

ne dones que, sense perdre la seva feminitat
i gentilesa, siguin independents de criteri,
sense falsos prejudicis, plenes de bon seny
i que sàpiguen igualment jugar un partit
de tennis, discutir la política del dia, opinar
sobre literatura i art, fer-se un vestit o coure
un bon dinar.

Aquestes primeres conferències de presentació es
van començar a fer els diumenges al matí, pensant
especialment en les dones que tenien obligacions
familiars. Així doncs, el 25 de maig de 1930, a dos
quarts de 12 del matí, Anna Maria Martínez-Sagí
(1907-2000) va pronunciar una conferència sobre
cultura física i cultura moral de la dona. La jove de
vint-i-tres anys al pas dels anys va destacar com a
feminista, atleta, sindicalista, periodista i poeta.
Martínez-Sagí es va haver d’exiliar en acabar la
guerra civil i va exercir de professora a la universitat
nord americana d’Illinois fins al seu retorn a
Catalunya el 1975.

I així va ser com, fetes les gestions corresponents,
entre altres amb el Casal, van iniciar les seves
activitats tot i no tenir encara un local propi —amb
la promesa per part del Casal que comptarien amb
un espai en els propers mesos en el que podrien dur
a terme classes i activitats en un horari específic—.
Mentrestant, i per tal de promoure i donar
a conèixer la iniciativa que seria coneguda
popularment a Vilafranca com la Cultura de la Dona
es van programar diverses conferències obertes a
tothom que es van realitzar al saló-teatre durant
diversos matins de diumenge i que van comptar
amb personalitats femenines de primera línia en
aquells anys.

Una setmana després, a la premsa local, un article
titulat “La dona” i signat Peggy proposava un
diàleg entre la Pauleta i un senyor anomenat Fèlix
a la sortida de la conferència de Martínez-Sagí,
una conversa on es remarcaven els prejudicis
vilafranquins:

La primera va ser el 6 d’abril d’aquell 1930 i va anar
a càrrec d’una comissió femenina de l’Institut de la
Dona Reusenca, on van explicar el seu funcionament
i les activitats que duien a terme. La Cultura de la
Dona de la capital del Baix Camp havia iniciat les
seves activitats el 1928 i el 1929 ja impartia cursos
de gramàtica, aritmètica, tall i confecció, cuina i
planxar i de sargir i apedaçar. També realitzava cicles
de conferències i comptava amb servei de biblioteca.
Uns mesos després de la conferència a Vilafranca,
una comissió vilafranquina es va desplaçar a Reus
per tornar la visita i comentar les activitats que
realitzaven a la capital penedesenca.

S’imagina vostè un centenar de noies
practicant el bàsquet i el tennis en maillot
o en vestir someríssim?… ¿S’ha fet càrrec del
que significa fer tot això a Vilafranca on el
mer fet de produir-te públicament en noia
del dia autèntica ja és motiu de xiuxiueigs,
on l’actuació social de la dona es limita
quan no a un real vestir sants, a la devoció
estandarditzada?10
L’article acabava al número següent de la mateixa
publicació tot continuant el diàleg de la Pauleta i en
Fèlix, seguint la mateixa línia i remarcant el paper
femení en el ball.

Una setmana després, s’assegurava a la premsa que
el ressò de l’acte del 6 d’abril encara perdurava i
que moltes dones havien anat ja a aixoplugar-se a la
Cultura de la Dona —aquesta era la primera vegada
que se l’anomenava així en un mitjà escrit—. A més,

8

Signat M.L.V., probablement Maria Lluïsa Voisin, a “Gaseta de Vilafranca”, el 15 d’abril de 1930 n. 92. p 2.

Recordem que en aquell moment, inoperant la biblioteca Parera i Coll de l’Ajuntament des de feia molts anys, la vila encara no comptava amb cap
biblioteca pública. “Gaseta de Vilafranca”. n. 93. 1 de maig de 1930.
9

10

“Gaseta de Vilafranca”, 1 de juny de 1930, n. 95.
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Fotografia d’una representació teatral, rítmica i musical de les nenes que assistien als cursos de la Cultura de la Dona.
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Sembla ser que era, d’entre totes les capdavanteres,
la més gran d’edat, fet que explica per què li van
demanar que es fes càrrec de la presidència de
la secció casalista. Com a vicepresidenta hi havia
Maria Dolors Calvet i de secretària Pepita Llorens i
Jordana, filla del cafeter del Casal; de vicesecretària,
Carme Juncosa; de comptadora, Carme Mitjans; de
tresorera, Teresa Mitjans; com a bibliotecària, Maria
Lluïsa Voisin i Josepa Plans, Pilar Coral i Madrona
Esteva n’eren les vocals.

Unes setmanes després, Enriqueta Sèculi Bastida
(1897-1976) va pronunciar una conferència sobre
les necessitats i els avantatges que tenia la dona
culta. Enriqueta Sèculi era pedagoga, professora
de la Cultura de la Dona de Barcelona, esportista
i feminista. Després de la guerra es va exiliar i va
treballar com a pedagoga a terres americanes.
Posteriorment, Regina Opisso (1876- 1965) va
pronunciar una conferència sobre l’exemple de la
jove poetessa xilena Gabriela Mistral, i en acabar,
Anna Maria Martínez-Sagí va fer una lectura
d’algunes de les seves poesies. Regina Opisso era
periodista, escriptora i musicòloga, i en els anys
de la postguerra, per poder sobreviure, es va
dedicar a escriure novel·letes rosa que signava amb
pseudònim.

El dia 1 d’octubre, es van iniciar les classes de
gramàtica castellana els dilluns, dimecres i divendres
de 7 a 8 del vespre, a càrrec de Madrona Ribes, i les
classes d’aritmètica els dimarts, dijous i dissabtes
de 7 a 8 del vespre, a càrrec de Concepció Romeu.
Cada classe tenia unes 40 alumnes, però no sempre
hi assistien totes i, com que la majoria treballava en
el “ram de l’agulla” a tallers de modistes i sastresses,
quan era l’època de més feina minvava l’assistència,
tot i que l’horari sempre intentava ajustar-se a les
possibilitats reals de les joves.

El 15 d’agost, en una època en què les vacances
eren un exercici per a minories i la vida del país no
s’aturava el mes d’agost, Evelí Brull Vila (1887-1970),
aparellador, escriptor i compositor, va donar la
darrera conferència d’aquest cicle de presentació de
l’entitat, on va parlar sobre la casualitat i la ciència.

El 15 d’octubre es va iniciar un curs de tall i confecció
a càrrec de Carme Casals els dimarts i divendres, de
5 a 7 de la tarda, que comptava amb unes 15 alumnes.
Des de l’1 de novembre, els dissabtes impartia una
hora de pràctica de francès Rosa Maria Lara. Com
que era una classe pràctica, acostumava a variar el
nombre d’alumnes, però havien arribat a ser unes 20.

Setembre del 1930, amb
local propi
El segon pis de la casa de la rambla del Casal va acollir
la Cultura de la Dona a partir d’aquell setembre,
inicialment una aula amb vistes a la Rambla,
posteriorment ampliada amb una segona aula per
a les classes de cuina, situada a la part posterior,
que donava als darreres de la casa. Allí mateix
van convocar assemblea general entre les dones
que havien assistit a les conferències dels mesos
anteriors, on es va nomenar una junta directiva i es
van aprovar els estatuts de l’entitat com a una de les
seccions de la Societat La Principal.

Amb aportacions personals, van començar a
constituir la biblioteca, que ocupava el mateix espai
de l’aula i pel que sembla tenia bona concurrència,
amb moltes noies que es trobaven allí una estona
abans de la classe de gramàtica o d’aritmètica i
acabaven de preparar els exercicis. Pepita Llorens
escrivia a la premsa local sobre la utilitat de la
biblioteca i proposava que el dia 7 d’octubre, que
llavors era quan se celebrava el Dia de Llibre,
tothom qui pogués fes una donació d’un volum
per a la Biblioteca de la Cultura de la Dona11.

Concepció Romeu Britlles en va ser la primera
presidenta, la qual va donar classes de matemàtiques.

11

En acabar el 1930 la junta va presentar la
corresponent memòria on remarcaven:

“Acció”, 4 d’octubre de 1930.
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Tal com estava previst en els estatuts de la secció,
aquell 20 de desembre de 1930 hi va haver alguns
canvis a la junta de la Cultura de la Dona: va ser
reelegida com a presidenta Concepció Romeu; va
entrar de vicesecretària Cecília Llorach, esposa
de l’erudit vilafranquí Pere Regull i Pagès; va
ser reelegida tresorera Teresa Mitjans; Mercè
Llagostera, mare de la vocal Carme Juncosava,
passar a ser bibliotecària i va entrar com a vocal
Madrona Ribes.

La diferència en el que es refereix a l’esperit,
és encara més notable; aquelles poques
amigues que un dia ens dirigíem a “La
Principal” demanant ajut, s’han convertit avui
en un grup compacte de 286 sòcies i el que
és més afalagador és que cada dia n’entren
de noves, havent-hi poquíssimes baixes, a la
biblioteca hi ha inscrits 187 lectores i s’han
deixat 1.623 llibres; les classes de gramàtica
i aritmètica, tall i confecció, francès i cant,
són, aquest curs, més concorregudes que
l’anterior i també a les classes d’economia
domèstica hi ha un bon nombre d’alumnes...
Abans d’acabar, deixeu-me que us parli
també una mica dels nostres projectes.
Esperem aviat poder donar les classes de
cuina, confiant en l’ajuda de la companyia
de gas i volem també organitzar ben aviat
unes classes d’anglès i altres de gimnàstica,
aquestes últimes es donaran al camp
d’esports del casal i d’acord amb la seva
secció de cultura física. En aquest camp hi
haurà segurament una pista de tennis i una
altra de basket-ball, que podrem utilitzar.12

1931-1932
A partir del 1931, volien iniciar, per una banda, les
classes de cuina, els cursets d’ortografia catalana i les
conferències sobre com tenir cura dels malalts —prou
útils si tenim en compte les mancances hospitalàries i
de serveis mèdics d’aquella època—. Per altra banda,
la junta es plantejava alguna conferència sobre
música pensada especialment per a les nenes amb
demostracions pràctiques per treballar l’educació de
l’oïda i la rítmica. L’activitat, en mans de Maria Dolors
Calvet, va acabar esdevenint una de les activitats
més vistoses gràcies als seus festivals a l’escenari
casalista. Tot això es va fer sabent que l’entitat no
tenia més facilitats econòmiques que el suport moral
i material de totes les que la tiraven endavant per tal
que “un dia que desitgem proper ens puguem sentir
orgulloses d’haver sigut les primeres a treballar per
aquesta obra i pel major progrés de la nostra vila”.
El 31 de maig de 1931 la Cultura de la Dona
va participar en el primer Aplec de Germanor
Excursionista amb una sortida al Mas Pi de
Cervelló. La trobada havia estat organitzada pel
barceloní Club Femení i d’Esports i comptava amb
la participació de diverses entitats femenines de
la capital catalana. Al programa no hi consta la
Cultura de la Dona vilafranquina, possiblement pel
fet que la seva assistència va ser minoritària. El Club
Femení i d’Esports es constituí l’any 1928 i va ser
l’intent més reeixit de crear una associació esportiva
exclusivament femenina, que es va decantar cap a la

Fotografia publicada al diari La Vanguardia amb el peu de foto
“Vilafranca del Panadés. -Grupo de niñas assistentes a las clases
de educación musical de la «Agrupació de Cultura de la Dona» que
tomaron parte en el festival de rítmica y plàstica que se celebró el
Domingo. (Foto Paco)”. Barcelona, 10 de juliol de 1935. Arxiu Casal
Societat La Principal.

12

Original a l’arxiu documentat de la Societat La Principal.
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Contracte de lloguer d’un piano de 85 martells al Sr Josep Huguet de Vilafranca del Penedès. Sobre el dors del mateix contracte i a mà, s’estableix
que passa a ser una venda per un import de 30 pessetes mensuals, fins a arribar a l’import de venda de 1.200 pessetes. Vilafranca del Penedès, 1 de
novembre de 1931. Arxiu Casal Societat La Principal.
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pràctica de l’esport popular i va aconseguir treure les
atletes de la pista tancada organitzant una prova de
cross femení.13

l’hospital Clínic de Barcelona—, que va parlar sobre
com fer embenaments. Aquesta va interessar tant
que va tenir una segona sessió amb demostració
pràctica, i encara una tercera sobre l’habitació d’un
malalt. Cal tenir en compte que si els cursos eren
adreçats especialment a les noies joves, aquestes
conferències dels diumenges al matí tenien també
bona acollida entre les mestresses de casa i mares de
família. Altres conferències van ser sobre educació i
formació espiritual de la dona o sobre la caricatura,
en aquest cas a càrrec del dibuixant vilanoví Ferran
Casajoana (1899- 1967).

Recordem que un any abans, el 15 de juny de 1930,
s’havia celebrat el primer Aplec Excursionista i de
Germanor Penedesenca que va aplegar unes 3.000
persones14 a Sant Pere de Riudebitlles, el qual va
tenir continuïtat en els anys següents: el 17 de maig
de l’any 1931 a Capellades, i el darrer, l’any 1932 a
Gelida.
El setembre de 1931 veia la llum el primer número de
la Revista del Casal de La Principal que va constituir
un excel·lent mitjà de difusió de les activitats
casalistes15 i, evidentment, també de la Cultura de
la Dona, que ja en aquest primer número donava a
conèixer els cursos que s’iniciaven el dia 1 d’octubre.
A més dels que ja s’oferien el curs anterior, hi havia el
d’higiene i economia domèstica, a càrrec de Madrona
Ribes, i els de Maria Dolors Calvet: educació de l’oïda
i ritme, el de cançons i jocs amb gestos i educació
musical —aquests dos adreçats a nenes—, a més del
d’entonació, cançons populars i expressió, i un altre
que pretenia crear un conjunt vocal per a sòcies que
ja sabessin de música i desitgessin endinsar-se en el
coneixement de l’harmonia de les veus, amb l’estudi
d’obres clàssiques, madrigals i altres.

Aquell desembre, durant la reunió general ordinària,
van presentar la memòria de la labor realitzada
on —entre altres aspectes— s’hi va remarcar que
la Cultura de la Dona tenia 286 associades, que la
biblioteca comptava amb 340 volums i tenia inscrites
187 lectores i que els llibres prestats a domicili
havien estat un total de 1.623.17
Al costat dels temes eminentment pràctics, en
trobem d’altres que ens fan pensar en el moment
social que es vivia, com va ser el cas de la conferència
que el 24 de gener de 1932 va pronunciar Àngela
Graupera sobre la dona i la pau. Tot feia pensar en
l’ambient prebèl·lic no sols a escala de l’estat sinó
de tota Europa, una Europa que encara no feia dues
dècades que havia sortit de la guerra mundial, de
manera que no ens estranya que la conferenciant
afirmés: “Declarem guerra a la guerra. De visita, a
casa, en conferències i conversacions, en reunions,
en el cafè, en els tramvies, en els trens, en els
mercats, fem una propaganda pacifista. Comencem
una política de concòrdia, de moderació, de pau. La
guerra és un molt repugnant i asquerós llegat dels
temps primitius i de les èpoques bàrbares, quan
l’home lluitava amb les feres i amb la naturalesa
hostil.”18

Les propostes d’aquests cursos eren per a les
participants una veritable alenada d’aire fresc en el
viure monòton del seu dia a dia, una porta oberta
a nous coneixements i relacions i un àmbit que els
permetia per primera vegada superar els habituals
condicionants socials d’acord amb els més diversos
espais de la cultura. D’aquí que hi hagués qui parlava
de la Cultura de la Dona com la florida primavera de
l’alegria de formar-ne part.16
Els cursos se seguien complementant amb
conferències els diumenges al matí amb temes prou
pràctics com una demostració pràctica de primers
auxilis en cas d’accidents, o la de Maria Domingo
Gili —llevadora i cirurgiana que havia treballat a
13

El 31 de gener de 1932 es va fer una sortida a
Barcelona amb 25 participants. Era un diumenge
al matí i van ser rebudes a l’Institut de Cultura
i Biblioteca Popular de la Dona per Francesca

“Butlletí del Centre Excursionista Barcelonès”, n. 90. Barcelona, maig de 1931. P. 79-80.

Carafí Morera, Enric. Els aplecs excursionistes i de germanor penedesenca un precedent important en la renaixença del Penedès, a Miscel·lània
penedesenca 1979. Institut d’Estudis Penedesencs.
14

Sobre la publicació i la seva època vid. Arnabat i Mata, Ramon i Solé i Bordes, Joan. Societat i cultura a la Vilafranca de la II República: la generació
de la “Revista del Casal de La Principal”. Ed. Societat La Principal. Vilafranca 2007.
15
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“Revista del Casal de la Principal”, n.2, octubre 1931, p. 27. 7
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Les lliçons de cuina

Bonnemaison —a la que es refereixen les cròniques
com a senyora Verdaguer, vídua de Narcís Verdaguer
Callís, mort el 1918, cosí del poeta—. Acompanyades
també d’altres membres de l’entitat van visitar les
seves dependències i la jornada es va completar
amb una visita a les termes de l’hotel de l’exposició
del 1929 que l’Ajuntament de Barcelona havia
cedit al Club Femení i el camp d’esports d’aquesta
entitat. Van dinar a la Residència Internacional de
Senyoretes Estudiants, situada al segon pis del Palau
de Pedralbes, institució de la qual havia parlat Maria
Luz Morales i de la qual el Dr. Josep Estalella en feia
lloances.

Diverses circumstàncies no havien fet possible fins
llavors les lliçons de cuina, un fet per a reflexionar
quan, en iniciar-se, una colla de dones es van associar
a l’entitat. Pepita Llorens escrivia a la Revista del
Casal de la Principal, quan en aquells primers mesos
del 1932 ja s’havien pogut tirar endavant aquestes
lliçons:
Estem segures que aquestes classes, tot just
iniciades, han esvanit recels que guardaven
encara algunes persones envers la nostra
Agrupació. Mil detalls, algunes sòcies noves
(persones que fins avui s’havien negat a
ésser-ho) ens ho diuen prou clar. És que
moltes persones consideren encara que tot
el que no és treball de la llar, la dona no
necessita saber-ho. I nosaltres, que hem
somniat i voldríem que la dona sabés guisar
perfectament i escoltar un concert amb
atenció, cosís molt bé mitjons i llegís els diaris
cada dia, escoltés avui una conferència
sobre puericultura i demà una sobre Goethe,
que sabés fer-se un vestit i assistís als mítings
polítics, en fi, que s’interessés per tot, és amb
els ulls fits en aquest model que treballem
i fundàrem l’Agrupació de Cultura de la
Dona, encara que sabem que no és aquest
l’ideal d’un bon nombre d’homes dels que
acostumem a tractar sovint, ells que haurien
d’ésser els primers interessats a voler-la així. 20

Es van fer diverses conferències dominicals: la del
metge vilafranquí Carles Porta, la de Regina Opisso
i la del Dr. Domènech Sabater. El 23 d’abril —llavors
ja Dia del llibre—, va fer possible aportar 96 llibres
nous, de manera que es va fer constar a la premsa
local que la biblioteca havia arribat ja als 350 volums.
Pocs mesos després l’Ajuntament de la vila hi va
aportar un lot de llibres.
El diumenge 10 de juliol de 1932, a l’escenari del
Casal, es va celebrar la festa de final de curs de
les nenes de rítmica, en una sessió adreçada als
familiars. Bona part d’aquest programa es va repetir
el dia 13 de juliol al mateix escenari en una sessió en
benefici de les Colònies Escolars del Penedès, que es
va complementar amb unes peces teatrals a càrrec
de la secció teatral casalista d’aficionats.
Aquell octubre, a més de reprendre les conferències
dominicals, es van iniciar els cursos habituals, amb la
novetat d’un curs de gramàtica catalana a càrrec de
J. Armengol. Tal com deia la crida a la premsa local:
“No vulguis, amiga, quedar-te aturada; procura saber
força per seguir ocupant amb tot honor el millor dels
setials femenins, el càrrec formós de mestressa de la
teva llar, volent ésser no únicament una bona, sinó
també una intel·ligent mare dels teus fills o prepararte per ser-ho quan sigui arribada l’hora”19.

Llorens deia que algun cop havia cercat una
explicació a aquest contrasentit i continuava amb
una encertada reflexió:
Avui potser l’he trobada. «No ens agraden
les dones “sàvies”», diuen alguns. Qui sap
si no és ben bé això! ¿No serà que no els
plauen les dones que saben més que ells i
com que la dona, amb la seva curiositat
—defecte femení però també qualitat—,

17

“Revista del Casal de la Principal”, n. 5. Gener de 1932.

18

“Revista del Casal de La Principal”, n. 6. Febrer- març de 1932. p. 97 a 100.

19

“Acció”, 2 d’octubre de 1932.

Com comenta Manuel Benach a Els vilafranquins del segle XX. Vilafranca 1978, p. 101, es tractava ja aleshores de promocionar, sense soroll ni
frases buides, la dona vilafranquina.
20
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donar Bergalló el dilluns 26 d’abril de 1937, elaborant
fricandó amb carxofes i crema de xocolata.

s’afanya a instruir-se i a fer cada dia un pas
endavant, temen quedar-se enrera? Per què
en comptes de mirar-nos amb menyspreu
i quedar-se parats, no procuren avançar
més que nosaltres; ells que tenen moltes
facilitats? A les dones també ens plau que
els homes estiguin per damunt nostre. 21

1933-1934
Aquell 1933 seguia preocupant l’ambient de crispació
de bona part de l’àmbit europeu, de manera que
Elvira Sarret, del Comitè Català contra la Guerra, el
15 de gener va pronunciar una conferència titulada
“A favor de la pau” en un acte amb entrada lliure
per a tots els socis casalistes; Sarret era escriptora
i va col·laborar en revistes dels anys 30 com Cultura
integral y femenina.

Quan ja s’havien fet les obres corresponents a l’espai
posterior d’aquell segon pis de l’edifici casalista, el 5
de maig de 1932, un diumenge a dos quarts de dotze
del matí, el cuiner Josep Rondissoni22 va donar la lliçó
pràctica d’inauguració. Ho va fer en una cuina de
gas Prometheus cedida per la revista “Menage” i va
cuinar uns ous a la princesa i un tronc de xocolata,
plats que després es van rifar entre les assistents.
La cuina va quedar per a la Cultura de la Dona i els
ingredients els van aportar diversos establiments
vilafranquins.

A partir del mes de juny, com un curs d’estiu, es van
reprendre les classes de tall i confecció, en aquell
moment a càrrec de Carme Benedí. En arribar el
mes de setembre es van tornar a oferir els cursos
habituals, amb algunes novetats com els d’idiomes
d’anglès i francès, les classes de gimnàstica a càrrec
de M. Gallego, les de dibuix a càrrec de Josep
Senabre i les de gramàtica i aritmètica específiques
per a noies de servei en un horari que els era més
adient, especialment els dijous. També es feia el curs
de rítmica i educació de l’oïda per a nenes, a càrrec de
M. Dolors Calvet, de 12 a 1 del migdia justament els
dijous, que no hi havia escola.

Des de llavors, les lliçons de cuina van esdevenir-se
amb gran èxit; habitualment un cop al mes, els dilluns
o dimecres a les cinc de la tarda, a càrrec inicialment
del cuiner Gregori Bernat —que a partir de finals de
1934 es va alternar amb Joan Bergalló—. A cada sessió
s’elaboraven dos plats, sempre d’ingredients senzills
i habituals, de manera que oferien a les alumnes
elements i detalls en el procés de preparació del plat
que podien millorar les possibilitats reals de la cuina
casolana. Allí s’hi va veure peix a la catalana, pollastre
a la caçadora, bacallà a la Biscaïna, bunyols, canelons,
filets de llenguado, tripa de bou a l’andalusa i tants
d’altres. Amb caràcter extraordinari, el diumenge 30
de gener de 1933 el cafeter del Casal, Pere Llorens,
va donar una lliçó de rebosteria elaborant gemmes
caramel·litzades i llengües de gat.

L’any 1934 se seguien programant les conferències,
les populars lliçons de cuina i un curs de català. El
mes de març recordaven el quart aniversari de les
primeres activitats de la Cultura de la Dona amb
alguns articles a la premsa local anunciant una festa
per a les associades i per a totes les vilafranquines.
Anunciaven un concurs literari i un altre, d’infantil,
de vestits per a nines, així com una exposició i un
concurs de cactus i plantes de saló.

Tot i haver-se iniciat la guerra civil, bona part de les
activitats de la Cultura de la Dona i les lliçons de cuina
van continuar amb normalitat. Així doncs, l’abril de
1937 Joan Bergalló va elaborar un arròs a la catalana
i dos plats de gelatina de taronja, amb la col·laboració
de Maria Font, companya de la Cultura de la Dona.
La darrera lliçó de la qual tenim constància la va

21

El dia 21 d’abril, amb motiu del quart aniversari
de la fundació de la secció, al saló-teatre del Casal
es feia un festival de rítmica, plàstica i cançonetes
amb gestos a càrrec de les nenes que assistien al

“Revista del Casal de La Principal”, n. 7. abril-juny 1932.

Cuiner italià, arribat a Barcelona el 1914, va treballar a la cuina dels millors restaurants i hotels de Barcelona i Mallorca. Des del 1921 fins el 1937
va ser professor de cuina a l’Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona.
22
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curs d’educació musical. De tot plegat en va fer una
crònica la premsa local:

1935-1937

Cal remarcar l’ovacíó que tributaren a
una nena de vuit anys que interpreta
admirablement «La nina Pepa», original
cançó de la Srta. Calvet que captivà per la
seva forma i presentació ben escaients. I no
cal dir com varen agradar aquells quadrets
plàstics d’encisadora bellesa de moviment i
la cançó plàstica «Les ones de la mar» d’una
conjuminació
espectacular
sorprenent.
També s’ha vist molt concorreguda
l’exposició de cactus i altres plantes de
saló, vestits de nines, dibuixos, treballs de
tall i confecció, etc., que ha restat oberta
al saló de conferencies del mateix Casal
durant tota la setmana, efectuant-se el
diumenge dia 30 el repartiment de premis
a les concurrents i clausura de l’exposició.
El senyor Armengol, membre del jurat del
I concurs literari i professor de la mateixa,
adreçà unes encertades paraules d’elogi
a la junta de l’Agrupació de Cultura de la
Dona, enaltint la tasca cultural que aquesta
porta a cap. Es repartiren caramels i contes
entre les nenes de les classes de aritmètica
i les que havien presentat vestits de nines i
finalment es llegiren els treballs premiats
en el concurs literari, (prosa i vers), per les
pròpies autores, que publicarem, si Déu vol,
properament en aquestes planes. També
es repartiren els premis a les guanyadores
dels concursos literari, de plantes i de vestits
per a les nines, entre els aplaudiments dels
concorrents. Fou premiat el número 63, del
joc de cafè que es sortejava”. El 22 d’abril
es va inaugurar al saló de conferències
una exposició dels treballs de les classes
de dibuix i tall i confecció i vestits de nines i
plantes, la mostra va restar oberta fins el dia
29 d’abril que es va celebrar el repartiment
de premis. 23

A partir del mes de març de 1935, es van fer
diverses conferències bona part de les quals van
anar conformant un curset de puericultura a càrrec
de diversos metges —fins i tot amb projeccions
de diapositives—. Una d’elles va anar a càrrec del
director de l’Escola d’Infermeria de la Generalitat,
el Dr. Pijoan. Una altra de les novetats d’aquella
primavera va ser un curs de pintat sobre tela, del
que es va fer una exposició dels treballs elaborats.
El tema que creava més neguit era, però, la possible
creació d’una secció esportiva femenina.
El diumenge 7 de juliol de 1935 el saló-teatre de La
Principal va acollir un festival de rítmica, rítmica
plàstica, cançons i jocs d’infants, a càrrec de les
nenes que dirigia M. Dolors Calvet, qui va estrenar
Botiga de joguines amb la participació de gairebé
totes les nenes. El programa de mà recollia la lletra de
les cançons El meu gatet de M. Dolors Calvet, i Cliccloc i La rata de Joan Llongueres, a més d’exercicis de
rítmica de Dalcroze adaptats per Calvet. També d’ella
es va interpretar La nina Pepa i Les notes dansen. Tot
plegat acompanyat al piano per Berta Valls, deixeble
i col·laboradora de M. Dolors Calvet.
Una prestigiosa publicació musical especialitzada
assegurava que “Constituí un èxit sorollós per
a la susdita Agrupació i un triomf artístic, sense
precedents a la vila aquesta, per a la incansable
directora, la professora i excel·lent concertista
senyoreta Maria Dolors Calvet Prats, la qual
salvà amb escreix les dificultats que comporta
l’ensinistrament de 40 alumnes, totes elles
joveníssimes [...]., L’èxit de la festa que ens ocupa
ha estat una nova demostració del talent de la
senyoreta Calvet en la tasca pacientíssima i plena
d’amor envers els infants que realitza a Vilafranca”24
En arribar la tardor de 1935 van tornar els cursos
habituals i les conferències en un curset de consells
pràctics sobre assistència de malalts o ferits, a càrrec

“Acció” 5 de maig del 1934. Els poemes del concurs es van publicar a les pàgines d’aquest setmanari fins el juliol i van rebre excel·lent acollida en un
article de Jaume Mercader-Miret a la portada del número d’”Acció” del 21 de juliol.
23

Revista Musical Catalana XXXII, 380. 1935. Citat per Cuscó Clarasó, Joan a La pianista i compositora Dolors Calvet Prats (1907-1988), a “Revista
Catalana de Musicologia” n. XIII.
24
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Portada del programa del festival de l’Agrupació de la Cultura de la Dona del Casal La Principal dirigit per Maria Dolors Calvet. Vilafranca del
Penedès, 7 de juliol de 1935. Arxiu Musical Vinseum, Fons Dolors Calvet.
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del Dr. Francesc Viarnès. La premsa local parlava,
també, d’un camp d’esports a punt d’inaugurar. A més
a més, les nenes de M. Dolors Calvet van participar
en iniciatives solidàries com el festival celebrat el 9
d’octubre organitzat per la Mútua Escolar Penedès,
en benefici de les Colònies Escolars.

A partir de l’estiu, el curs 1936-1937 es va
desenvolupar amb relativa normalitat, malgrat el
moment històric que es vivia. La premsa vilafranquina
va permetre resseguir algunes d’aquestes
activitats25: es van mantenir bona part dels cursos de
rítmica, educació musical, taquigrafia, mecanografia,
redacció, matemàtiques, economia domèstica,
gimnàstica, aritmètica, roba interior i cuina un
cop cada quinze dies a càrrec de Gregori Bernat
i Joan Bergalló. Els dimarts se seguien celebrant
conferències del Dr. Porta sobre puericultura i del
Dr. Viarnès sobre fisiologia i higiene.

El gener de 1936 es va renovar la junta de la Cultura
de la Dona amb Mercè Llagostera a la presidència,
M. Dolors Calvet a la vicepresidència, Antonia
Mestres com a secretària, Concepció Romeu de
vicesecretària, Antonia Berdier de tresorera, Teresa
Olivella de comptadora, Maria Font de bibliotecària i
Francesca Masachs, Maria Miret, Josepa Fonri, Lilia
Espeleta i Teresa Santacana de vocals.

Amb certa sensació de normalitat, el 18 de setembre
de 1937 es va celebrar un festival amb les nenes
dels cursos de M. Dolors Calvet. S’anunciava com
l’entrada a un nou curs del que llavors anomenaven
Agrupació Cultural Femenina del Casal La Principal.

El festival de rítmica, música i cançons de les nenes
de M. Dolors Calvet es va presentar a Tarragona el
10 de gener de 1936 en un festival a benefici de la
tercera campanya “Segell Pro Infancia”. Va realitzarse a l’escenari del Teatre Tarragona d’aquella ciutat,
i es diu que el públic, entre els quals hi havia també
familiars de les nenes, va quedar meravellat de la
riquesa de la presentació, vestuari, cor i escenografia.

Cloenda. Una iniciativa
que va deixar petjada
Encara ara, tants anys després, hi ha qui recorda
aquella Cultura de la Dona:

El 21 de març de 1935 la premsa local assegura que
la Cultura de la Dona ja té camp d’esports, amb dues
pistes de tenis i bàsquet —possiblement es tractava
de l’espai de l’anomenat pati Carbonell, al costat del
saló-teatre—. Mentrestant, se seguien organitzant
conferències en la seva major part impartides
per dones, com la que a finals de març va realitzar
Adelaida Ferré, professora d’Història de l’Art de
l’Escola Professional per a la Dona.

L’any 1930 a la Societat la Principal van obrir
una secció que en deien la Cultura de la
Dona que només hi anàvem noies joves. Jo
em vaig posar a treballar als tretze anys, com
la majoria de noies de classe treballadora i
clar, no havíem anat massa temps a l’escola,
doncs en plegant de treballar hi anàvem
una hora cada dia, de 7 a 8 del vespre, un
dia fèiem classe d’aritmètica, un altre de
gramàtica, i ens van començar a ensenyar
a escriure el català, i un altre dia teníem una
professora de música que ens va ensenyar
el solfeig i a cantar cançons catalanes, com
per exemple “la fadrina va a la font” i moltes
altres, també fèiem funcions de teatre i, la
veritat, ens ho passàvem molt divertit, menys
la classe d’aritmètica que molts dies fèiem
campana per anar a passejar a la Rambla.

Cal destacar igualment l’homenatge que el 25
d’abril es va retre a l’escriptor Apel·les Mestres per
part de tota la Societat La Principal i, especialment,
de la Cultura de la Dona. Van comptar també amb
la col·laboració de l’Ajuntament i altres entitats
culturals vilafranquines, les quals van signar el
pergamí que li va ser lliurat personalment a Apel·les
Mestres —que va assistir a la celebració—, amb un
programa integrat totalment per obres seves.

Hem revisat les pàgines d’”Avant. Òrgan Antifeixista de l’Alt Penedès” que se situava en la línia d’Esquerra Republicana de Catalunya, seu del
partit on tenia la redacció, a la Rambla de Pi i Margall 23. Va publicar el primer número el 10 de desembre de 1936 i no en coneixem exemplars
després del 14 de juliol de 1937.
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Estava sobre mateix del local, en un pis que
donava a la rambla de Nostra Dona, era
com dos pisos junts, hi havia un despatx
i una petita biblioteca amb molts llibres
catalans, novel·les de Folch i Torras, tot color
de rosa, i altres. La que es cuidava de tot això
era la Manolita Santacana, que tenia més
paciència que un sant. Doncs bé, per tot això
es pagava una quota d’una pesseta cada
més, que es cuidava de cobrar la Manolita
i la feina que tenia per poder cobrar, sort
que tenia molta paciència i com podíem ho
pagàvem.
Al sortir anàvem corrent a la Rambla a
passejar perquè ja era tard i no ens quedava
gaire estona, en aquell temps la Rambla era
el punt de trobada de tot el jovent, cada dia
estava plena de gom a gom i vinga donar
tombs amunt i avall, no ens cansàvem
mai. Això sí, quan tocaven les nou, a córrer
com un llampec cap a casa perquè sinó hi
havia sumanda. Donava l’excusa que havia
assajat o plegat més tard. La meva mare
sempre em deia: Això de la Cultura és una
bona tapadora!26
M. Dolors Calvet va ser homenatjada el 22 de
setembre de 1981 amb motiu de la seva jubilació
com a pianista, deixant una llarga empremta
musical en moltes generacions de vilafranquines i
vilafranquins, d’aquí que, amb bon encert, l’Escola
Municipal de Música de Vilafranca porti el seu nom.
La seva deixeble va ser la pedagoga musical Maria
Rosa Juncosa, la primera directora de la Polifònica
de Vilafranca.

Testimoniatge personal, anònim com tots els del llibre de Moreno Claverías, Belén. Veus de dones. La Segona República i la Guerra Civil a
Vilafranca del Penedès. Ajuntament de Vilafranca. 2003.
26
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Algunes notes
biogràfiques

La faceta de Maria Dolors Calvet com a pedagoga
de música i rítmica va esdevenir especialment
destacada en l’entorn de la Cultura de la Dona. La
compositora i intèrpret va dedicar els seus millors
esforços a aquesta singular institució, formant part
de la junta directiva i impartint classes de gimnàstica
rítmica d’acord amb el mètode que havia introduït
Joan Llongueras. Ella era també responsable de les
classes de cant, d’oïda i ritme i d’educació musical,
activitats adreçades a nenes i noies. Calvet va
compondre peces específicament adreçades a la
pedagogia infantil: danses i jocs per als infants i
també cançons, algunes de les quals, com La Pepa
és una nina, van esdevenir populars per a diverses
generacions de vilafranquines.

La biografia de bona part de les protagonistes
d’aquests anys excepcionals que van ser els que van
abraçar la Cultura de la Dona, va acabar el 1939.
Des d’aquell moment, la seva vida familiar i, en algun
cas, professional va ocupar la totalitat de la seva
biografia. Tot i això, volem apuntar una pinzellada de
la vida de quatre de les impulsores de la Cultura de
la Dona.

Maria Dolors
Calvet Prats
Destacada pedagoga del fet musical, a més de
compositora i intèrpret, va néixer a Vilafranca el
1907. Filla i neta de músics, es va iniciar en l’estudi
del violí i especialment del piano al costat de la seva
mare, un estudi que va prosseguir a la barcelonina
Acadèmia Ardèvol. El desembre de 1924, amb
17 anys, debutava com a concertista de piano al
Casino de la Unió Comercial i, l’any següent, es va
presentar a la barcelonina Sala Mozart, justament
quan era ja professora de piano a l’escola de música
de la seva mare.
Des de llavors fins als dies de la guerra civil, la trajectòria
professional de Maria Dolors Calvet és farcida de
fites tan remarcables com ben poc conegudes, amb
interpretacions en solitari i en formacions de duos
i trios als escenaris barcelonins. Però en arribar
als anys trenta, la labor cívica i pedagògica es pot
pensar que va ser la determinant del fet que deixés
pràcticament la faceta interpretativa, de manera que
sols se li coneix un concert el 1935. Maria Dolors
Calvet va tenir igualment una destacada faceta com
a compositora de la qual consten lieds, peces per a
piano i especialment diverses sardanes, algunes de les
quals —com les seves cançons infantils per treballar
la rítmica i la dansa— van esdevenir molt populars.

Maria Dolors Calvet. Arxiu Musical Vinseum, Fons Dolors Calvet.
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Rosa i Àfrica Lara
Freixedas
D’entre les professores d’aquella florida esmentem
igualment les germanes Rosa Lara (1897-1990) i
Àfrica Lara (1900-1989), filles del fotògraf Adolf
Lara Pacheco. Rosa, la germana gran, s’havia format
a França i era una excel·lent coneixedora de la
llengua francesa i de l’anglesa —va ser a aquesta
pedagogia que es va dedicar durant tota la seva
vida—. Altrament, la germana petita, l’Àfrica, posseïa
una singular sensibilitat musical i, com a pianista,
va esmerçar els seus esforços professionals a la
docència musical de moltes generacions de nenes i
nens vilafranquins, els quals poden afirmar que van
començar a conèixer les bases del solfeig des dels
seus ensenyaments en el seu domicili al vilafranquí
carrer d’en Coll.
Després de fer els primers aprenentatges amb
Francesc de Paula Bové, les dues germanes van
estudiar al Conservatori Municipal de Música de
Barcelona. Rosa va estudiar piano, harmonia i violí i,
més tard, va cursar estudis al Conservatori de París
on va obtenir la titulació. El 25 d’abril de 1912 Rosa
Lara ofereix el seu primer concert al saló-teatre de
la Societat La Principal, llavors instal·lada al Centre
Agrícol amb obres de Mendelson, Mozart i Albeniz,
entre altres. Posteriorment, va repetir el concert a
l’Orfeó Vilafranquí, al Niu d’Art del carrer de la Font,
entitat on va mantenir una constant relació amb els
músics F. de P. Bové i Pau Valls.

Rosa Lara. Arxiu Musical Vinseum, Fons Dolors Calvet.

Entre les composicions de Rosa Lara destaca
Confidença del 1917, peça per a violí, piano i veu;
El cor de Jesús del 1919 per a violí, piano i veu; i els
lieds Lo sol se pon i Íntima del 1921.27 Àfrica Lara
va estudiar piano i violoncel i va fer el seu primer
concert a La Violeta, juntament amb Maria Bové.
El 1920 les dues germanes van posar en funcionament
l’Acadèmia Lara a la seu familiar al carrer d’en Coll,
oferint cursos particulars i col·lectius de piano, violí

Àfrica Lara. Arxiu Musical Vinseum, Fons Dolors Calvet.

Programa Músics de Vilafranca de Joan Cuscó Clarasó a Penedès TV al web: https://www.rtvvilafranca.cat/programa/musics-de-vilafranca/f/
140736-201929/
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i francès. A partir del 1926 van formar part d’una
anomenada Associació de Música que funcionava
a Vilafranca. Rosa, amb F. de P. Bové, va donar a
conèixer una cançó que era composició seva.28
Compromeses amb les activitats de la Cultura de
la Dona, el 1934 van formar part del Grup Torras i
Bages de la FJCC o Federació de Joves Cristians de
Catalunya. El primer acte el van fer el juliol de 1934
amb una sortida a Pontons on es van interpretar
cançonetes rítmiques del mestre Llongueras.
A partir dels primers anys de postguerra, Rosa
Lara va formar part de la branca de dones d’Acció
Catòlica. Les dues germanes van mantenir fins als
anys vuitanta les classes de música, francès i anglès,
a la vegada que van tenir cura de l’extraordinari
llegat fotogràfic del seu pare.

Josefina Llorens Jordana
Popularment coneguda com a Pepita Llorens, era filla
del cafeter i confiter Pere Llorens, creador del quiosc
modernista de la rambla de Vilafranca desaparegut
fa ja molts anys. Posteriorment, va regentar el
Riche Bar a la rambla de Nostra Senyora i, als anys
vint va passar a regentar el cafè del Casal. Germana
de l’escriptor Rodolf Llorens Jordana, era també
una col·laboradora habitual de la premsa local, on
va donar a conèixer bona part de les activitats i
iniciatives de la Cultura de la Dona. Durant els anys
de la postguerra es va traslladar a Veneçuela, on hi
havia el seu germà i la seva família i, durant molts
anys, va ser la mecanògrafa de tots els treballs,
estudis i publicacions de l’erudit vilafranquí Pere
Grases que sempre escrivia a mà i amb una lletra de
difícil lectura.
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Fotografia de la família Llorens davant les portes del Riche Bar que
regentava Pere Llorens, el pare de Pepita Llorens, abans de passar
a portar el cafè del Casal. El nens que hi ha a la porta és Rodolf
Llorens i una de les nenes, la Pepita. Arxiu Fons Família Llorens

“Acció”, 13 de març de 1926.
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