NÚMERO

TEATRE

71

CONTINUA EL
CICLE PLATEA
SOM CULTURA
SOM FORMACIÓ
SOM LLEURE
SOM ESPORT

CINEMA I MÚSICA

AQUELL CINEMA
DE 1921
SANT JORDI

EL LLIBRE DEL
CENTENARI

AGENDA
MARÇ / ABRIL
2022
CASAL SOCIETAT
LA PRINCIPAL

TRIBUNA CASAL

EL FUTUR DEL
CINEMA

PUNT DE TROBADA
CULTURAL AL CENTRE
DE VILAFRANCA

ACTIVITATS

CONCURS
PINTURA RÀPIDA

MISCEL.LÀNIA CASAL

Aquest Sant Jordi
veniu al Casal a
recollir el vostre
llibre!
Durant tot el dia de Sant Jordi els socis
i sòcies del Casal podeu venir al teatre
a recollir l’exemplar del llibre EL POBLE
QUE ESTIMAVA LA FUSTA. CENT ANYS
DEL SALÓ TEATRE DEL CASAL DE
VILAFRANCA.

HORARI DE LA PARADA AL CASAL De 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00
SIGNATURA DE LLIBRES Al llarg del matí i la tarda

ORGANITZA:
DISSABTE 16 D’ABRIL TORNEIG NIVELL B
DIUMENGE 17 D’ABRIL TORNEIG PREFERENT

AVANÇAMENT
YO SOBREVIVÍ
A LA EGB
Comenceu a reservar el
dissabte 21 de maig a les
vostres agendes, perquè
viureu un xou que rememora
la dècada dels 80 i, de
forma especial, les situacions
més rocambolesques que
vivíem a l’escola.
Un espectacle que us farà
tornar als millors anys, a
través de l’humor, i en el
que no hi faltaran picades
d’ullet a la televisió i a la
música de l’època.
El xou combina la
música d’Ivan Vilches
i l’humor de Jordi
Merca.

LA FORÇA DEL TEATRE
El dimarts 5 d’abril a les 11:30h durem a
escena un projecte realitzat amb joves
del Batxillerat d’Arts Escèniques de l’Institut Milà i Fontanals, on hem explorat
la capacitat transformadora del teatre
i on ells i elles han creat la seva pròpia
dramatúrgia i posada en escena, per
sacsejar amb la força del teatre, a la
nostra societat.

El dramaturg
Thomas Bernhard
és un dels autors
estudiats dins del
projecte

AGRO-CEVIPE
AGROCONSULTORIA INTEGRAL PENEDÈS
CENTRE VILA
EL 3 DE VUIT
ENTREM
FOIX, ARTS GRÀFIQUES
GESTORIA PAGÈS
GRÀFIQUES IMPRÈS RÀPID
GRÀFIQUES VOISIN MATEU
INTERSPORT OLARIA
KRAAL
LA GRANJA FOODS
MARCLEAN
REPEAT
SELLARÈS ASSEGURANCES
SALUT DENTAL PENEDÈS
TÉRMENS

ESPECTACLES TEATRE CASAL

ACTE
OBERT I
GRATUÏT

MÚSICA

CINEMA I MÚSICA

THE SEY SISTERS

AQUELLES SESSIONS DE
CINEMA DE 1921

EN CONCERT

El Teatre acollim el Concert del Festival
Musicveu de la Fundació Pinnae, que ens
permetrà gaudir d’aquestes fantàstiques
veus.
The Sey Sisters és un espectacular trio de veus que, a
través del soul i un estil pop impregnat de sonoritats
africanes, s’uneixen amb l’objectiu de lluitar contra
la injustícia, defensar els drets humans i transmetre
esperança en el futur.
Aquestes tres germanes de descendència ghanesa
combinen les seves veus en vibrants harmonies
acompanyades de ritmes contagiosos que són el
vehicle per reivindicar el seu lloc i la seva identitat
com a afrodescendents.
El servei de taquilla el dia de l’espectacle, el porta a
terme Pinnae a les seves instal.lacions.

Homenatge als 100 anys de cinema al nostre teatre,
en un acte que oferirà les primeres projeccions
de cinema de la casa Gaumont mostrades a la
pantalla Casalista, amb l’acompanyament de
música en directe per part d’alumnes de l’escola de
música M. Dolors Calvet.
Un acte on gaudirem d’un material audiovisual
sorprenent, viurem la música en directe i descobrirem
el paper essencial de la música al cinema, de la
mà de Roger Subirana, compositor especialitzat en
bandes sonores.

Amb el suport

PREUS
Socis
Públic

El teatre posarà l’antiga pantalla, per
reviure una sessió de cinema amb música
en directe, conduïda pel compositor Roger
Subirana.

Gratuït per a tothom

12€
14€

DSS. 5 març
20:30h

VENDA
ENTRADES

PREUS

DSS. 12 març
20:30h

OFICINES
TAQUILLES
INTERNET

Laborables de 17h a 20h
El dia de l’espectacle, una hora abans.
A l’adreça teatrecasal.com

TEATRE FAMILIAR

TEATRE

KUMULUNIMBU

QUANTA, QUANTA
GUERRA…

CIA. ORTIGA

Un espectacle de titelles premiat als
principals Festivals i que mostrarem a la
platea del teatre en un format proper,
acollidor i molt especial.

FARRÉS BROTHERS I CIA.

Kumulunimbu és el relat d’un camí. A qualsevol lloc
del món, ara mateix i des de sempre, moltes vides
comencen aquest camí...

Quan ets jove allà fora hi ha la guerra. I a casa tot és
feixuc i fa pudor de resclosit. Allà fora hi ha la llibertat
i tot és aire fresc. Adrià Guinart decideix fugir de casa
seva per anar a la guerra. La guerra és atracció per
allò desconegut, és conèixer món, és descobrir l’amor
i el sexe, però també la responsabilitat, l’ambició o la
maldat, parcel·les d’un món adult que li provoquen
rebuig.

Una història d’amistat entre una nena i un núvol, que
parla sobre la valentia, la injustícia, les migracions i
la permanent esperança dels seus protagonistes. Un
espectacle que captiva els més petits i commou els
més grans, on es combinen els titelles i el clown, ple
de detalls, humor, crítica i sorpreses, on la poesia us
farà navegar per un mar d’emocions.
Atenció: Pel seu format al centre de la platea,
l’aforament és molt limitat.

GRATUÏT
10€ (Infants fins 10 anys, 5€)

DG. 13 març
12:00h

EN CONVENI
AMB

Quanta, quanta guerra... parla de la necessitat
universal de volar del niu i conèixer món. Meravelloses
paraules escrites fa quaranta anys per Mercè
Rodoreda, dites per un jove d’avui.
Tots els socis i
sòcies podeu
escollir un
espectacle
del Cicle,
per gaudir-lo
gratuïtament!

PREUS
Socis
Públic

La primera adaptació teatral de la novel.la
de Mercè Rodoreda.

PREUS
Socis
Públic

10€
13€

DSS. 19 març
20:30h

PATROCINADORS
PRINCIPALS

ESPECTACLES TEATRE CASAL

TEATRE

TEATRE FAMILIAR

POLDO

EL RETORN DELS
PUTXINEL.LIS

AMB L’ACTOR LLEIDATÀ IVAN CAELLES
Un monòleg basat en l’obra ‘Quan arriba la
penombra’ de l’escriptor Jaume Cabré.
POLDO és un monòleg que presenta la història
fictícia a la vegada que real de la mà brillant de
l’escriptor Jaume Cabré, que narra d’una manera
molt teatral la història d’un pagès pallarès, que fou
assassinat vilment i enterrat en una part inhòspita, on
també s’hi assassinaren més tard cinc joves soldats
de l’exèrcit republicà i així el punt esdevingué una
fossa de la guerra civil.
Cabré a través de la veu d’un mort, aquest pagès
no identificat trobat enmig dels cadàvers de soldats
identificats, aborda el tema de les fosses de la
guerra civil endinsant al lector/espectador dins una
fossa real; la Fossa de la Borda de Perosa, ubicada
al Pallars Sobirà.

10€
13€

DSS. 9 abril
20:30h

VENDA
ENTRADES

La històrica companyia de titelles reviu els
putxinel.lis catalans de principi de segle
passat.
Aquest és un autèntic espectacle de titelles
tradicionals catalans, que recupera la puresa i
l’estètica més clàssica i genuïna. La família Vergés ha
conservat en el seu repertori durant tres generacions
aquelles obres i també aquells titelles centenaris que
ara ja són peces de museu.
Obra en dos actes. El primer ens presenta les lluites de
dos criats per tal d’aconseguir el favor del seu amo.
El segon, ens mostra les trifulgues d’en Perico Titella i
el dimoni Banyeta, personatges fonamentals en les
obres dels titelles clàssics catalans.

Tots els socis i
sòcies podeu
escollir un
espectacle
del Cicle,
per gaudir-lo
gratuïtament!

PREUS
Socis
Públic

CIA. DE TITELLES SEBASTIÀ VERGÉS

OFICINES
TAQUILLES
INTERNET

Laborables de 17h a 20h
El dia de l’espectacle, una hora abans.
A l’adreça teatrecasal.com

PREUS
Socis
Públic

GRATUÏT
10€  (Infants fins 10 anys, 5€)

DG. 10 abril
12:00h

PROJECCIONS AL TEATRE
I AL CINEMA
Gaudiu de la dansa, l’òpera i dels millors
duets lírics, a les pantalles del Casal.

MARÇ / ABRIL

TEATRE - HUMOR

CUNYADES

AMB ÀNGELS BASSAS, MÒNICA PÉREZ,
FERMÍ FERNÀNDEZ I JORDI RÍOS
Una comèdia d’embolics escrita i dirigida
per Ramon Grau.
Quan en Manel Planas, propietari de la “Impremta
Planas i Fills” es mor, el negoci passa a mans dels
seus dos fills, en Pere i en Pau, de caràcter afable i
que sempre s’han portat molt bé entre ells.
No és el cas de les respectives esposes: la Berta i la
Sara són dues cunyades que sempre es barallen,
són absolutes dominadores dels seus marits i, quan
desapareix el patriarca, veuen l’oportunitat per
conquerir les regnes del negoci. La lluita entre
cunyades tot just acaba de començar.

RIGOLETTO

EN STREAMING – THE ROYAL OPERA HOUSE
Dijous 10 març, 20:15h
Teatre Casal

ROSSINI OPERA GALA

EN DIFERIT – TEATRO ROSSINI DI PESARO
Dilluns 28 març, 18:30h
Sala cinema Zazie

LA TRAVIATA

EN DIRECTE – THE ROYAL OPERA HOUSE
Dimecres 13 abril, 19:45h
Teatre Casal

THE RED SHOES

PREUS
Socis
Públic

EN DIFERIT – SADLER’S WELLS, LONDON
Dilluns 25 abril, 18:30h
Sala cinema Zazie

15€
18€

DSS. 30 abril
20:30h

EN CONVENI
AMB

PATROCINADORS
PRINCIPALS

ACTIVITATS CASAL

LA SALA DE BALL

CINEMA FAMILIAR

BALLEM I ENS
CUIDEM

CINEMA PER GAUDIR EN FAMÍLIA

L’activitat del ball es
manté amb mascareta
i presentant el certificat
Covid.

MARÇ
DIUMENGE 6, 18.15h
QUINTET ZAMBA SHOW
DIUMENGE 20, 18.15h
TRIO ALMAS GEMELAS

LA REVOLTA DELS
CONTES
DIUMENGE 27 MARÇ
11.30h

ABRIL
DIUMENGE 10, 18.15h
QUARTET CAFÈ LATINO
DIUMENGE 24, 18.15h
TRIO SOL DE NIT

La Revolta dels Contes és una
revisió moderna i políticament
incorrecte de clàssics de la
literatura infantil.
Una pel·lícula irreverent per
a nens i nenes desperts i
intel·ligents.

Públic ball de diumenge

DIUMENGE 24 ABRIL
11.30h
Un passeig per la naturalesa
molt ben documentat que
ens apropa a una fauna i una
flora de paper, que alhora és
molt realista. La natura ens
acompanya i amb ella coneixem
els éssers vius que hi habiten
mentre ens ensenya a respectar
tot allò que ens envolta.
+ 5 anys

+ 7 anys

PREUS ENTRADES

BON DIA, MÓN!

7€

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory

Invitacions

93.890.01.23 / casal@casal.org
Whatsapp CASAL i APP Casal

Preu públic: 5€

Preu Òmnium i CCV: 3€

Formem part
del projecte

EXPOSICIÓ

CLUB CULTURAL

CLUB SÈNIOR

RETRATS
D’HISTÒRIA

MÉS SORTIDES
A BARCELONA

PROPERES
ACTIVITATS
MARÇ

Després de l’èxit a la
Capella de San Joan,
portem l’exposició al
vestíbul del teatre.
L’exposició encarregada al
fotògraf penedesenc Toni Galitó
va més enllà d’una mostra artística
mitjançant la fotografia. Ha
esdevingut un projecte de recerca
on més d’una vintena de testimonis
comparteixen amb nosaltres
els seus records i emocions, i el
fotògraf els copsa amb la seva
càmera en una dualitat on tan
important és el relat testimonial,
com l’espai físic i concret que
conté aquell record.

LA FILLA DEL MAR
TEATRE CONDAL, 7 ABRIL
Un gran musical a partir de l’obra
d’Àngel Guimerà. Inscripcions fins
al 14 de març.
38€ SOCI / 48€ NO SOCI

ADEU ARTURO

DIJOUS 3, 10h
Club Anglès
DIJOUS 17, 10h
Club Francès
DIMARTS 29, Matí
Club Patrimoni - Visitarem el

Centre d’Interpretació de
l’aigua a Torrelavit

ABRIL
DIJOUS 7, 10h
Club Anglès
DIJOUS 21, 10h
Club Francès
DIMARTS 26, Matí
Club Vins. Visitarem el celler
Bolet i la casa modernista de la
propietat.

TEATRE COLISEUM, 28 ABRIL

De l’1 d’abril
al 8 de maig
Teatre Casal

Amb el suport

Tornarem a gaudir de l’humor
de La Cubana al Coliseum. Límit
inscripcions 11 abril.
50€ SOCI / 60€ NO SOCI

Inscripcions obertes. La sortida inclou
la gestió de les entrades, autocar i un
acompanyant del Casal.

Per participar a les activitats
cal ser major de 55 anys. A les
nostres oficines us informarem
de tots els detalls.

Col.labora

ACTIVITATS CASAL

VISITA GUIADA

NOVA ACTIVITAT

TALLER INICIACIÓ

EL CASAL:
NOMS, VEUS
I RECORDS

TALLER DE
SENSIBILITZACIÓ
MUSICAL

DESCOBRIU
ELS SECRETS
DEL BILLAR

Gaudiu gratuïtament de
la visita guiada creada
especialment amb motiu
del Centenari del teatre.

Taller setmanal amb
finalitats terapèutiques
impartit pel mestre i
professor de música,
Guillem Pujol.

Taller per iniciar-se a la
pràctica del billar de tres
bandes.

Quina artista va patir un desmai
històric al nostre teatre? Quin
gran mestre de la dramatúrgia
teatral es va asseure a la nostra
platea?
Aquestes i moltes més històries
i anècdotes són les que
descobrireu en la nova visita
guiada que l’historiador Marc
Jobani ha preparat amb motiu
del Centenari.
No us ho perdeu!

Aquest nou taller està adreçat
a nens i nenes amb necessitats
específiques de suport
educatiu. Per tant, la finalitat
del taller serà del tot
terapèutica i alhora lúdica.
Per mitjà de la música
treballarem l atenció, la
concentració, la coordinació i
la relaxació adaptant el taller a
les necessitats de cada infant.
Places limitades.

DV. 11 març 20:30h
DSS. 23 abril 12:00h
Teatre Casal

Reserva
plaça

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL
APP Casal

DIMARTS
19:00 h a 20:00h
Sala gran EFiT

Més informació

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL

Voleu aprendre a jugar al
billar? al Casal disposem d’una
sala amb tres taules per poder
jugar al billar, i que és oberta a
tots els socis i sòcies,
Alguns de vosaltres ens heu
demanat poder aprendre a
jugar a aquest joc i des del
Casal estem organitzant el
primer taller d’iniciació.
De moment el nostre professor
té disponibilitat els dilluns al matí
i els dijous a la tarda, però
estem buscant altres opcions
horàries.

Si esteu interessats en aquest taller,
contacteu amb nosaltres per
poder configurar els grups.

Més informació

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL

CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

TRIBUNA CASAL

PREMI VILAFRANCA
CULTURA DE PINTURA

EL FUTUR DEL CINEMA.
Cinema VS Streaming

Per setè any consecutiu, el 23 d’abril volem
omplir la vila de pintors que recullin en la
seva obra pictòrica l’esperit de la Festa de
Sant Jordi al centre de Vilafranca.

Quatre mirades per analitzar els reptes de
futur del setè art.

El Casal i la secció de Belles Arts convoquem una
nova edició del concurs de pintura ràpida PREMI
VILAFRANCA CULTURA. Un concurs que tindrà lloc
durant tota la tarda de Sant Jordi per copsar la seva
vitalitat i bellesa. Les bases es publicaran el 29 de
març al web www.casal.org,
Els artistes participants podran pintar al llarg de
tota la tarda, fins 20h. A les 20:30 es farà públic el
veredicte del jurat a l’interior del teatre. Un acte al
que esteu tots convidats!.

Exposició al Fòrum Berger
Entre el 24 d’abril i el 15 de maig, L’Espai Cultural
Fòrum Berger de la Fundació Pinnae exposarà les
obres premiades.

DSS. 23 abril
Tota la tarda
Centre Vila

Amb el
suport

La taula rodona girarà entorn a la perspectiva
de futur del cinema davant el creixement de les
plataformes d’streaming.
Les sales de cinema poden conviure amb la
comoditat de veure una pel·lícula des del sofà de
casa? Responen a necessitats i públics diferents?
Com a consumidors podríem fer un consum
responsable d’audiovisuals i buscar el punt mig
entre les nostres subscripcions a grans plataformes
d’streaming i donar suport als cinemes locals?
Amb la moderació de Josep M. Escofet, en parlarem
amb:
. Jaume Felipe, president de Cineclub Vilafranca
. Maria Olivella, Cinema Kubrick
. Xavi Fornos, Festival Most
. Montserrat Bou, Directora General de PROA

DV. 25 març,
20:00
Teatre Casal

Amb el suport

Activitat oberta
a tothom

ACTIVITATS CASAL

PRESENTACIÓ

MASTERCLASS

EL LLIBRE DEL
CENTENARI

DIA DE LA
CREATIVITAT

Un treball dels socis Joan
Solé Bordes i Manel Güell,
i textos de Pilar Soler, que
analitza un segle de vida
del teatre.

Una matinal per gaudir
de la creativitat amb
dues fantàstiques classes
magistrals.

En el marc del Centenari del
teatre, presentem el llibre “EL
POBLE QUE ESTIMAVA LA FUSTA.
Cent anys del saló teatre del
Casal Societat La Principal”.
Un viatge a un segle d’història
del teatre del Casal i la seva
gent, on la mirada dels seus
autors i els contextos que
descriuen, hi tenen un paper
rellevant.
A la presentació es regalarà un
exemplar als socis i sòcies que hi
assisteixin.

DC. 20 abril
20:00
Teatre Casal

Acte obert a tothom.

L’Escola de Dansa Assumpta
Trens ha transformat el Dia de la
Creativitat, convertint-lo en una
matinal de dansa on l’alumnat
podrà trobar el seu costat més
creatiu.
La primera classe serà de 10:00 a
12:00, està adreçada a l’alumnat
de 4 a 12 anys i serà impartida
per Teresa Agut.
La segona classe serà de 12:00 a
14:00, està adreçada a alumnat
major de 12 anys i serà impartida
per la professora i ballarina,
Maribel Martinez.

No us perdeu aquestes
activitats culturals
acollides a la nostra
entitat en el marc del
projecte ALIANCES
CULTURALS.

LA PLATJA D’ARISTÒTIL
amb Maria Belmonte i
Àngels Dalmau
Dijous 7 d’abril a les 18h, el
Teatre acollirà la conferència
del Festival VilaPensa on la
història, els viatges, la literatura
i l’antropologia, ens portaran a
un viatge cultural per les terres
de Grècia i Macedònia.

GLORIA LASSO: LAS
MUJERES NUNCA
DECIMOS LA VERDAD
amb Anna Roig
Divendres 8 d’abril a les
21:30h, el Teatre acollirà una
xerrada que ens aproparà a
la figura de la famosa cantant
vilafranquina.

Organitza:
Festival VilaPensa - Vinseum

DG 20 març
10:00 a 14:00
Teatre Casal

Activitat exclusiva per l’alumnat del
curs 21/22 de l’Escola de Dansa del
Casal.

Per assistir a aquestes activitats cal
seguir les indicacions del Festival
VilaPensa.

