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Records
amb ànima
Reportatge fotogràfic
de Toni Galitó
‘El Casal és casa meva’. Aquesta
frase que donava la benvinguda
als visitants de l’exposició Retrats
d’història de la Capella de Sant
Joan, podria ser la breu síntesi de
moltes expressions recollides a les
dues activitats organitzades per
la nostra entitat al llarg del mes
de gener i febrer, amb els records
com a fil conductor.
La primera activitat va tenir lloc en
el marc de les festes nadalenques,
i va oferir als visitants la possibilitat
de recuperar antics records
vinculats a les botigues històriques
de la nostra vila i al nostre
teatre. La segona activitat va ser
l’exposició Retrats d’història; un
passeig on els records viscuts per
vint-i-quatre socis, sòcies i amics
del nostre teatre, s’entrellaçaven
amb els espais que els contenien,
i que són les parets del nostre
teatre.
També ens fa il·lusió esmentar que
les fotografies que vam poder
veure a l’exposició són obra de
Toni Galitó. El fotògraf que a cada
revista ens omple d’imatge aquest
espai i que en aquesta ocasió,
n’esdevé també el protagonista.

El president Muñoz
L’exposició a la Capella de Sant Joan va destinar un espai
a recordar figures importants per l’entitat com Josep
Muñoz, el president del Casal del 1936 al 1939 que va ser
esborrat de la història de l’entitat per imposició del règim.

Uns records compartits
Des d’aquest espai volem agrair els comentaris, records i les mostres
d’afecte, que els visitants van dipositar als arbres dels records que
vam instal.lar a les dues activitats. Tots ells ja formen part també de
la nostra història.
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Noms propis de La Principal

Pere Garcías
Seguí, el
casalista
desconegut
El 1920 es va fer soci i va
comprar 99 accions per ajudar
a la construcció del saló-teatre
Justament en aquells dies es
presentava com a candidat
a diputat per Vilafranca,
enfrontat a Josep Zulueta
Armador de diversos vaixells,
va promoure els primers
creuers marítims per la Costa
Brava

Joan Solé Bordes

Aquell any 1920 que La Principal volia tirar endavant
la compra del solar i construcció del saló-teatre
es va decidir, en reunió celebrada el 7 d’agost,
tirar endavant l’emissió de dues mil accions de
50 pessetes cada una i tots els socis n’havien de
subscriure una com a mínim.
Es va donar el cas extraordinari d’un particular,
de nom Pere Garcías Seguí, que en va adquirir
noranta-nou, que era el màxim que la societat havia
establert per un soci. En realitat, no es tractava
d’accions en el sentit actual del terme, ja que La
Principal no era una societat anònima, diríem que
va ser un préstec que la societat va anar reintegrant
a tots els que les van subscriure.
Però Garcías no era fins aquell moment ni
vilafranquí ni soci, de manera que un cas tan insòlit
com aquest ens ha portat a una recerca a la
premsa de l’època, bàsicament les pàgines de

Fotografia del vaixell «Manuel Espaliú»
del que Garcías n’havia estat armador.

Esquela de Pere Garcías Seguí.
Arxiu de l’entitat

projeccions cinematogràfiques a coberta per a
uns turistes que hi feien nit.
Apuntem que el 1926 Pere Garcías va passar
a presidir l’”Asociación de Consignatarios de
Barcelona”, càrrec en el qual repetiria el 1927
i 1928, justament aquest any va vendre uns
solars de la seva propietat al port barceloní
que va comprar el Consorci del Port Franc de
Barcelona. El 1929 va passar a formar part de la
junta consultiva de l’associació de consignataris,
a la vegada que ocupava la presidència de
la “Asociación de Navieros del Mediterráneo”
amb seu a Barcelona. Finalment, va arribar al
càrrec de regidor de l’Ajuntament de Barcelona
el 27 de febrer de 1930. Va morir a la ciutat de
Tarragona el 21 de febrer de 1937.

Les eleccions del 1920
“La Vanguardia” d’aquells anys i també a les del
setmanari vilafranquí “Panadés Republicano” de
desembre del 1920.
Pere Garcías va néixer a Palma de Mallorca el
1875. El 1919 el trobem a l’empresa «Fábregas
y Garcías», amb oficines al barceloní Passeig
de Colom, 9, que actuava d’armadora del
vaixell “Manuel Espaliú” que després passaria
a la Cia. Transmediterrànea. El 1926 Garcías
era l’armador del vapor “Teresa Pamias” que
consta que portava carbó de Gijón a Barcelona.
Aquell mateix any va esdevenir un dels iniciadors
de l’activitat turística amb el vapor “Virgen de
África”, dedicat durant l’any al transport de
mercaderies, però que l’estiu del 1927 anunciava
excursions en vaixell de dos dies a la Costa Brava,
en concret a Cadaqués, o a Calella i Llafranc o
a Roses, amb anada i tornada a Barcelona. El
vaixell portava una orquestrina i oferia ball i

Fins aquí tot el que hem pogut saber del
personatge, però hem de tornar a aquell
desembre de 1920, en concret al dia 19 que
hi havia convocades eleccions a diputats a
les Corts de Madrid. Pel districte de Vilafranca
-ara en diríem comarca de l’Alt Penedès- es
presentava Josep Zulueta, que optava a la
reelecció al capdavant de la candidatura
reformista de la Unió Republicana, Josep
Montaner dels radicals, Manuel Miquel pels
monàrquics i Pere Garcías i Enric Nadal per la
candidatura regionalista. En realitat, però, el
tema estava entre Zulueta i Garcías. El primer
era ben conegut i havia estat elegit de manera
continuada, però d’en Garcías se’n sabia ben
poca cosa, a banda dels seus contactes
amb el món de la banca i càrrecs en les
organitzacions empresarials navilieres. Els seus
contrincants, amb “Panadés Republicano” al
capdavant, asseguraven que no coneixia
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cortesía a pedir su admisión como socio y
añadiendo que de ser admitido desearía
contribuir a su esfuerzo colectivo, como así lo hizo,
suscribiendo 5.000 pesetas en acciones. Quedan
complacidos los señores visitantes, a pesar de
que este periódico no ha puesto nunca en duda
la neutralidad política de la Junta Directiva de la
simpática sociedad».
Una de les accions de La Principal per a la
construcció del saló-teatre.
Arxiu de l’entitat

la comarca i que no havia pogut donar cap
acte públic electoral, fins al punt que en algun
poble penedesenc es deia que l’havien rebut
a pedrades. Fos o no cert això, els opositors
tenien un altre argument en contra seva: deien
que havia volgut aconseguir popularitat -i votscomprant els mobles del Centre Catalanista
de Vilafranca i fent una important aportació al
projecte del Casal.
Garcías -a qui havien rebatejat com “Peret
Desgracias” en una auca maldestra a les pàgines
de “Panadés Republicano”- va perdre les
eleccions al districte, tot i que les va guanyar en
alguns pobles de la comarca. Tot recordant que
les dones encara no tenien dret de participació,
direm que Garcías va obtenir un total 3.052 vots
contra els 4.225 d’en Zulueta. El debat sobre
la seva actuació amb la compra d’accions
de La Principal va arribar, però, al plenari de
l’Ajuntament de Vilafranca, amb retrets entre
les formacions polítiques, de manera que la
directiva casalista es va veure obligada a fer un
aclariment:
« Hemos recibido la visita de los señores Senabre
y Ferrer Güell en representación de la Junta de la
Sociedad «La Principal» que se cree aludida por
un artículos de PANADÉS REPUBLICANO, rogándonos que hagamos público que en la que a
aquella entidad hizo don Pedro Garcías Seguí, en
uno de los días de periodo electoral, no les habló
de elecciones, limitándose en su visita de pura

En total, la venda d’accions va suposar un
capital de 83.350.- ptes. També es van fer
accions preferents de 1.000 pessetes cada una,
en concret un centenar, consta el nom d’alguns
empresaris que en van comprar més d’una i en
total van ser 79 socis els que en van adquirir, un
d’ells el president de l’entitat, Ramon Senabre.
Aquestes van suposar unes 100.000 ptes. Més,
però com que el capital tampoc arribava es
van fer una trentena d’obligacions de 250, 500 o
1.000 pessetes, que van suposar una aportació
de capital d’unes 20.000 ptes. Més. I encara
el desembre del 2021 davant l’obligació de
respondre a les necessitats de liquiditat, per tal
com calia pagar, tot just entrat el 1922, l’interès
del 4 per cent de les accions preferents, es va
celebrar una reunió general extraordinària i es
va acordar un emprèstit de 150.000 ptes. al 7 per
cent anual en bons de 250, 500 i 1.000 ptes.

UNA MIRADA
AL PASSAT

1983

La revista de l’entitat de gener a
març de 1983 destacava a la seva
portada una impressionant decoració
de la façana del Casal, obra de
l’artista local i soci, Josep Ruiz Oliva.
Una intervenció artística relacionada
amb una de les activitats que en
aquella cinquena edició, ja havia
arrelat al Casal, els Pastorets.

OFIMA anunciava la
màquina d’escriure
electrònica Triomph Adler
SE 1030.
Un dispositiu que oferia
algunes funcions de
memòria i una velocitat de
17 caràcters per segon.

A l’interior hi trobem articles de
Ramona Via o Solé Bordes; una
polèmica en relació amb les
innovacions a la Sardana, plantejada
per Josep M. Hero; un reportatge
fotogràfic mostrant la substitució de
l’equip de calefacció del teatre, per
un de nou que costava més de tres
milions de pessetes; un record cap
al president Muñoz que havia mort
la vigila de Reis, o el primer anunci
de promoció d’una nova secció, el
Patinatge Artístic.

ROSA Mª SARDÀ I
FERNANDO GUILLÉN
ens visitaven al mes de març
representant la comèdia
‘Yo me bajo en la próxima
¿Y usted?’

La febre d’or

Aquells inicis dels anys 80, la Joieria M.Tarrida
ens anunciava que per a una inversió segura, la
millor opció era fer-ho en Or.
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ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

1.000
Aquest és el nombre de socis i sòcies que formem part del Casal de
Vilafranca. Junts fem realitat aquest gran projecte!

DANSA

ALIANCES CULTURALS

Recerca per commemorar
75 anys de dansa al Casal

Lluís Hill presenta el llibre del
Circuit de Vilafranca

La Paquita Parrilla i la Roser Esteve estan ajudant
a l’entitat a fer un recull de fotografies i informació
sobre els 75 anys de dansa al Casal, sobretot de
l’etapa de les activitats formatives dirigides per
l’Assumpta Trens. Ambdues van ser alumnes de
l’escola en aquella etapa i guarden una estreta
vinculació amb l’escola de dansa del Casal.
Us anirem donant més detalls de la culminació
d’aquesta tasca de recerca, tal com també dels
actes que farem per celebrar, que la dansa a casa
nostra compleix 75 anys.

BÀSQUET

Emotiu record a Magí Sol
Els equips de la S.E. Casal van retre un minut de
silenci al seu expresident Magí Sol. El seu fill, Ramon
Sol, va acompanyar aquest acte en el partit del
primer equip.
L’entitat també va expressar les nostres mostres de
condol pel qui havia estat soci del Casal durant
dècades i peça clau en la cobertura de la pista
de bàsquet durant el seu mandat com a president
de la Secció Esportiva Casal als anys 70.

El Casal, conjuntament amb l’Ajuntament de
Vilafranca i en el marc del projecte “Aliances
Culturals” de l’entitat, vam acollir la presentació
del llibre: “Circuit de Vilafranca del Penedès. Cent
anys d’oblit”, escrit pel soci Lluís Hill Plans.
Seguidament i en acabar la presentació, va
quedar inaugurada una exposició en relació
amb el llibre i les curses que s’hi relaten al vestíbul
del teatre, la qual ha estat produïda i cedida
per l’Ajuntament de Castellví de la Marca i que
serà visitable fins el 20 de març. Pel que fa a
l’exposició Velasor Legendary Models, un equip
d’apassionats de l’automobilisme de preguerra i
de l’art a escala, hi han cedit un diorama d’aquest
recorregut a escala 1/32, fet artesanalment al seu
taller de Barcelona.

BILLAR

ENTITAT

Renovem l’entapissat de
les taules de billar

Èxit de l’exposició ‘Retrats
d’història’

L’entitat anem fent petites reparacions, per tal de
mantenir els espais en forma i acollidors.
Una de les últimes millores dutes a terme per impuls
dels socis que estan al capdavant de la Secció de
Billar, ha estat la renovació de l’entapissat de les
tres taules de joc, que ara llueixen com les de la
fotografia.
Us recordem que la Secció és oberta a tots els
socis i sòcies i que actualment l’horari de joc és els
laborables de 17:00 a 19:00 hores.

ENTITAT

Les Festes de Sant Raimon
2022, al Casal
Aquest any de la recuperació de la presencialitat
de les Festes de Sant Raimon, el Casal vam tenir la
satisfacció de poder acollir un dels seus principals
concerts, el de Raimundo Amador .
El músic de fama mundial va omplir l’escenari de
talent, però també el va voler compartir amb un
amic vilafranquí; amb el guitarrista David Palau,
regalant als assistents un duet musical inoblidable.

El passat divendres 28 de gener vam inaugurar
l’exposició: “Retrats d’Història” a la Capella de
Sant Joan. La inauguració va comptar amb les
intervencions del vicepresident de l’entitat Marcel
Esteve, del regidor de cultura Ricard Rafecas i del
fotògraf penedesenc encarregat dels retrats de
l’exposició, Toni Galitó.
La inauguració va tenir gran èxit d’assistència i
vam omplir de gom a gom la capella, que ha
restat oberta a tothom per poder gaudir dels
nostres “Retrats d’Història”, fins al 27 de febrer i que
com us detallem a l’agenda, tindrà continuïtat al
nostre vestíbul.
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ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

BÀSQUET

DANSA

El Sènior SERRA CASAL
segueix imparable

L’escola, més enllà de les
parets de les sales de dansa

El primer equip de la Secció Esportiva Casal, dirigit
per Xavi Villanueva, porta una sèrie d’11 victòries
consecutives a la Segona Categoria Catalana.
Aquests resultats el situen al capdavant de la
classificació, fixant l’objectiu de les properes
jornades en mantenir aquesta línia de victòries i
consolidar la primera posició a la categoria.
En aquests moments l’equip és líder amb un punt
més que els seus immediats perseguidors; el
CB. Salou i el Bàsquet Sitges.

ENTITAT

Les millors òperes i ballets
sense sortir de Vilafranca
El Casal hem encetat una nova oferta cultural, la
projecció en directe o diferit d’òperes i ballets que
tenen lloc en alguns dels teatres més emblemàtics
del món.
El ballet “Romeu i Julieta”, del The Royal Ballet o el
concert líric “Love Duets” des de l’Arena di Verona,
van ser les primeres projeccions d’aquest cicle.

La dansa no només és fer classes de dansa,
sinó que també crea vincles i amistats i estén la
creativitat al paper i a les escoles de l’alumnat.
L’escola de dansa va mostrar a les xarxes un
dibuix d’una ballarina, com el de la fotografia, fet
per una alumna de l’escola a una altra, pel seu
aniversari.
En la publicació, també podem veure com una
altra alumna, en una exposició de la seva escola,
va presentar un Teatre Casal en miniatura, que
vam repartir pels nostres socis i sòcies en forns i
fleques, en el que hi apareix ella ballant. L’escola
ens mostra amb aquestes fotografies que la dansa
està present no només a les classes sinó a la vida
de l’alumnat que participa de l’escola.

PROGRAMA
CASAL 2030

ASCENSOR
RAMBLA 37
Aquest any millorarem
l’accessibilitat a l’edifici
de seccions, amb
la instal·lació d’un
ascensor.

ENTITAT

Adrià Domenech, “Premi
Projecció” del Casal
Aquest passat mes de febrer, l’entitat va lliurar
al jugador Adrià Domenech, la distinció “Casal
Projecció”. Aquest guardó, obra de l’escultor
Josep Massana, s’havia de lliurar en el marc de
l’Homenatge als socis i sòcies del passat 23 de
desembre, però els compromisos esportius del
jugador vilafranquí, no ho van fer possible.
El lliurament va tenir lloc en un acte on també
es va destapar el mural que el Club ha volgut
dedicar-li a la grada del pavelló, que va ser
realitzat per l’artista Joan Ramon Buisan.

El Casal hem iniciat els tràmits per poder dur
a terme les obres de reforma de l’edifici de
seccions de la Rambla de Nostra Senyora,
37, amb l’objectiu d’instal·lar-hi un ascensor i
millorar el sistema elèctric de l’edifici.
Amb aquesta intervenció millorarem la
seguretat i accessibilitat de l’edifici, aportant
una millora qualitativa important a tots els socis i
sòcies que en fan ús diàriament.
Aquesta intervenció forma part del Programa
2030 de millores patrimonials del Casal, que
va ser aprovat a l’Assemblea General de l’any
2020.
Tal i com es va acordar a l’Assemblea de socis
i sòcies, el programa fixa una quota anual
extraordinària, corresponent a la categoria
que tingui el soci o sòcia, que aquest any serà
domiciliada el dia 25 de març.

“La suma de petites aportacions individuals
fa possibles grans projectes”

Aquesta intervenció
serà possible gràcies al
suport de la Generalitat
de Catalunya

