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INSTANTS

ART PER 
A TOTHOM

S U M A R I UNA MIRADA AL PASSAT

Els presidents casalistes  
De Joan Solé Bordes  

La revista de desembre de 1999
El canvi de mil·lenni i les expectatives 
que generava entre els nostres socis i 
sòcies.  

ACTUALITAT DE L’ENTITAT

Notícies més destacades 
dels darrers mesos. 
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INSTANTS

Art per a 
tothom 

Reportatge fotogràfic 
de Toni Galitó

El passat mes de setembre, la 
Secció de Belles Arts del Casal  
presentava una exposició 
commemorativa dels seus setanta 
anys de vida, a la Capella de Sant 
Joan.

Una proposta que es basava 
principalment en dues classes 
d’obres: pintures a l’oli, amb 
reminiscències academicistes però 
amb exploració de nous formats i 
procediments; i obres tessel·lades 
en paper, amb formes geomè-
triques i plegades, on la llum hi 
jugava un paper important per a 
aconseguir que els espectadors 
en tinguessin una comprensió més 
àmplia.

Una excel·lent exposició que 
mostrava el bon moment creatiu 
i formatiu de la Secció i que 
aconseguia establir un diàleg serè 
entre el passat present i futur de 
l’escola d’art de l’entitat.

Gaudiu d’aquests instants copsats 
per Toni Galitó. 



ELS FUNDADORS
L’Any 1950, els artistes Carles Munts, Joan Albornà
Joan Ventura i Joan Bages fundaven la Secció de Belles
Arts del Casal. 

UN ESPAI D’ART PER A TOTHOM
La Secció de Belles Arts és un espai d’aprenentatge i experimentació  
on alumnes de totes les edats fan de les arts, el seu motor de vida.

Les seves portes sempre estan obertes. Us animeu a entrar-hi?
Descobriu-ne més detalls al web  bellesarts.casal.org. 
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UNA MIRADA
AL PASSAT

El passat mes d’agost el malaurat traspàs del 
nostre president Miquel Àngel Garcia Barrachina i 
el seu germà i membre de junta Xavier, un fet 
insòlit en la més que centenària història de la 
Societat La Principal, ens ha portat sobre la taula 
el tema dels presidents, aquells que en un moment 
determinat han acceptat el repte de servei de 
posar-se al capdavant d’una junta i una entitat 
diversa i complexa com és el Casal, amb el 
compromís i la responsabilitat que això suposa.

En Miquel Àngel ho sabia bé, amb aquell caràcter 
afable, discret i ben poc presidencialista que el 
caracteritzava. Membre de junta des del 2003 i 
president des del 2008, la il·lusió per tirar endavant 
i emprendre reptes i projectes ben segur que hi 
podia més que les obligacions familiars i 
professionals que el reclamaven en el dia a dia.
Hi podia més també la satisfacció dels moments 
puntuals, com el de recollir la Creu de Sant Jordi 

Joan Solé Bordes

Els presidents 
casalistes

De Ramon Cuyàs a Miquel 
Àngel Garcia, una continua 
voluntat de servei

Fites casalistes, de fundar 
l’entitat, enlairar el teatre o 
recollir la Creu de Sant Jordi

 
Noms propis de La Principal



de la Generalitat de Catalunya, el reconeixement 
de més d’un segle de continuada labor d’esbarjo, 
cultura i esport; i també la il·lusió per la celebració 
del centenari de la inauguració del saló-teatre. 
Un i altre, el segon sense la seva presència física, 
suposaven la síntesi d’una obra de generacions,  
un llegat que ens ha arribat dels nostres 
avantpassats i que tenim l’obligació de posar 
al dia per deixar-lo en mans de les generacions 
futures.

El Casal no considerem que hagi estat mai una 
entitat presidencialista, tot i que alguns dels noms 
d’aquells que han estat al seu davant formen part 
ja de la història de la Vilafranca contemporània. 
Poc es podia imaginar Ramon Cuyàs  Parera, un 
jove vilafranquí que com Jaume Carbonell  
Juliachs que el va seguir, trobarem de forma 
constant en juntes, comissions i consultives en el 
decurs de tota la seva vida.

D’aquells anys és també Joan Carbonell 
Carbonell, home d’abrandat esperit casalista que 
sovint va  mantenir llargues polèmiques sobre el 
futur de l’entitat i les reformes de l’edifici, el record 
del qual perdura en el pati situat a la banda 
esquerra del saló de la Societat, un espai que va 
constituir la seva aportació personal i econòmica  
a l’empenta casalista. 

La construcció del teatre i altres 
compromisos 

En un any com aquest del centenari no podem 
deixar d’esmentar Josep Senabre Giralt al 
capdavant de la junta directiva principalista que 
va emprendre la construcció del saló teatre que 
permet parlar de Casal: la casa gran del Penedès. 
President entre 1919 i 1924, Senabre i els companys 
de la seva junta van assumir un repte i una 
responsabilitat econòmica absolutament insòlita 
a la seva època, però que l’esperit casalista va 
aconseguir que acabés reeixint. Igualment  
reeixida va ser l’esplèndida florida d’activitats 
culturals dels anys republicans de la mà de Joan 
Trens Ribas en els seus inicis, entre 1931 i 1932. Trens 
va fer possible que tirés endavant la mítica  
«Revista del Casal de La Principal», el Patronat de 
Cultura, la Cultura de la Dona i altres iniciatives  
que van continuar amb la presidència de Lluís 
Fabré Rafecas del 1933 fins al 1935.

En esclatar la guerra el 1936 passa a presidir la 
societat Josep Muñoz i Marata qui aconseguirà 
salvar el patrimoni casalista en aquella difícil 
situació. El 1939, però, Muñoz no sols va haver de 
deixar el càrrec sinó que el seu nom va ser  
esborrat de la nòmina de presidents i no va ser 
present en la famosa foto de tots els presidents a 
l’escala, un greuge que tindria la seva reparació 
als anys setanta.

Fotografia amb tots els presidents de l’entitat 
des de 1904 fins l’any 1951. A la imatge també 
hi podem identificar al conserge Calaf i afegit 

posteriorment als anys 60, el president que va salvar 
el patrimoni de l’entitat l’any 1936, Josep Muñoz. 

Arxiu de l’entitat    

Ramon Cuyàs, primer president de La Principal. 
Arxiu de l’entitat



Lluís Fabré Rafecas el 1939 i altra volta Josep 
Senabre el 1941 van tirar endavant una entitat 
condicionada per la davallada de socis i les 
dificultats econòmiques i d’instal·lacions. Amb 
ells i alguns més arribem a l’etapa d’Antoni 
Massanell i Casas, qui venia d’haver presidit 
el Museu de Vilafranca. La labor de Massanell 
s’estira fins al 1956, serà el president de les Noces 
d’Or principalistes i també l’home d’iniciatives 
ambicioses com la construcció de la pista 
esportiva. Són anys en els quals el Casal acull 
múltiples iniciatives del teixit social vilafranquí, 
com és el cas de la Secció Folklòrica i la promoció 
de les sardanes i la cançó catalana. Fent la viu-
viu a les autoritats del moment, el Casal era sovint 
un escenari de catalanitat.

Renovar l’entitat

La presidència d’Antoni Gallemí i Casanellas, a 
partir del 1957, continua donant empenta als 
camins de renovació de l’entitat, noves iniciatives, 
noves seccions i una dècada després Ramon 
Quer i Mestre que promou la publicació de la 
revista «Casal», butlletí de la Societat des del que 
es portarà a terme una intensa labor de difusió 
de la llengua i la cultura catalanes dins de les 
possibilitats legals del moment, amb la inclusió de 
figures de l’exili com Pere Mas i Perera que en serà 
un col·laborador constant en els primers anys.

Les acaballes del franquisme i les noves 
perspectives de la societat penedesenca 
caracteritzen la presidència de Joan Esteve 
Albet, en anys que les seccions viuen una etapa 
d’especial vitalitat. El 1977 es posa al capdavant 
de l’entitat Jaume Massanell Esclassans en una 
etapa de gairebé dues dècades que arriba fins 
al 1995, una trajectòria llarga que no sols emprèn 
iniciatives agosarades com és la posada en 
marxa del parc del Casal 2000 a la muntanya de 
Sant Jaume, sinó que també restitueix greuges 
històrics com és la figura del president Muñoz 
durant els anys de la guerra civil.

El 1995 una nova generació reprèn el compromís 
casalista, és l’etapa de Joan Güell Larios que 
inclou la commemoració del centenari de la 
fundació de l’entitat el 2004, amb un conjunt 
d’actes i la publicació del llibre sobre la història de 
la societat, però que es caracteritza també per la 
necessitat de posar al dia aspectes diversos d’una 
entitat que ha d’adaptar-se a les exigències 
del segle XXI, des de la reforma dels estatuts i el 
sistema de representació directa en assemblea 
general amb la desaparició del Consell Superior, 
fins a diverses reformes en el saló teatre.

Miquel Àngel Garcia Barrachina, representant 
d’una generació més jove, va acceptar el 2008 
el compromís de la presidència amb nous reptes 
i objectius bona part dels quals va aconseguir fer 
realitat amb els equips de les diverses juntes que 
va presidir, es tractava d’afrontar els reptes d’un 
món i una societat sotmesos a canvis vertiginosos. 

Bona part d’aquestes iniciatives han esdevingut 
ja una realitat, altres són projectes ferms que 
esperem veure materialitzats en els anys vinents 
i que, amb melangia agredolça, ens portaran 
el record de l’amic i president casalista Miquel 
Àngel Garcia i el seu germà.

D’esquerra a dreta, els tres darrers presidents del 
Casal, Jaume Massanell, Miquel Àngel Garcia i 

Joan Güell, el dia del lliurament de la  Creu de Sant 
Jordi, l’any 2018. Arxiu de l’entitat
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UNA MIRADA
AL PASSAT

1999

L’ORQUESTRA DE 
JANIO MARTI

era l’encarregada de tocar
al darrer ball del mil.lenni.

Amb ells entraríem
al 2000.

El cava del 2000
Caixa Penedès se sumava a l’efecte 2000, obsequiant als seus 
clients amb una ampolla de cava especial per cada 50.000 
pessetes de compres amb les seves targetes. 

JOUNOU anunciava el nou  
Opel Zafira. El primer 
monovolum compacte amb  
7 places. 

Compacte per fora.  
Monovolum per dins. 

La revista de l’entitat de desembre de 
1999 centrava la major part del seu 
contingut en l’entrada al nou  
mil·lenni.

A l’interior hi trobem unes interessants 
entrevistes a socis i sòcies que feien els 
seus auguris en relació a com hauria 
de ser la Vilafranca del nou Mil·lenni.

La major part dels entrevistats 
desitjaven una vila que havia de 
créixer, modernitzar-se, guanyar 
espais verds, ser avantguardista i ser  
més  tolerant. Però  també cal dir que 
s’hi recollien algunes visions menys 
optimistes en relació al futur. 

Una revista que també avançava el 
Carnaval del 2000, on durant el mes 
de febrer hi actuarien orquestres tan 
destacades com la Cimarrón, la  
Nueva Etapa, la Montgrins i la 
Maravella. Un programa de luxe!     



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT
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ENTITAT          

Premi ‘Ateneus’ per al VAAC
El passat 21 de desembre, la Federació d’Ateneus 
de Catalunya ens concedia el tercer premi a la 
creativitat artística, pel projecte ‘VAAC. Vilafranca 
Aparador d’Art Contemporani’. 

Una iniciativa impulsada des del Casal que va 
comptar amb el suport de l’Ajuntament de 
Vilafranca, i que durant dos mesos va omplir d’art 
contemporani, diferents aparadors de comerços 
en desús del centre històric de la nostra vila.

PUBLICACIONS            

Neixen els ‘Quaderns 
d’Història’ del Casal 
El passat 19 de novembre, l’entitat presentàvem 
una nova línia de publicacions vinculades a la línia 
de recerca històrica que hem iniciat aquest 2021.

El primer treball presentat s’ha centrat en el 
fenomen de la ‘Cultura de la Dona’ de principis 
dels anys 30 del segle XX i ha estat elaborat per 
Joan Solé Bordes, però en seguiran més.

L’objectiu de l’entitat és poder dur a terme 
dues recerques cada any a càrrec de diferents 
historiadors, que centrin els treballs en aspectes 
culturals de la nostra vila i comarca, vinculats 
directa o indirectament amb el Casal de 
Vilafranca. Els treballs estaran disponibles en línia i 
a les nostres oficines.  

ENTITAT        

Anna Rovira i Jordi Solà, 
nous membres de la junta    
Aquestes darreres setmanes, el Casal ha incorporat 
a la junta directiva de l’entitat als socis Jordi Solà i 
Anna Rovira.

Tots dos són persones molt actives dins i fora del 
Casal i ja formaven part del Consell Consultiu 
de l’entitat. En el cas de l’Anna, a més, també 
formava part de la junta de la Secció de Dansa.

Jordi Solà ocuparà el càrrec de sotssecretari i 
l’Anna Rovira el de vocal. Uns càrrecs que seran 
vigents fins la propera Assemblea General de 2022 
on hauran de ser ratificats. 

5.707 euros de solidaritat 
Aquests darrers dos mesos, el Casal i les seccions de dansa i bàsquet hem 

contribuït a generar iniciatives solidàries com els ‘Ritmes Solidaris’, els ‘Tastets de 
dansa’ o els ‘Triples per la Marató’, que han aportat recursos per Creu Roja de 

l’Alt Penedès o per la Marató de TV3. 



INSTANTS VISCUTS       

Visita del Club Sènior al Celler LUDENS
23/11/2021

Tastets de Dansa
19/12/2021

Relleu de Marcel Esteve a Joan Tarrida al 
capdavant de la Secció Esportiva Casal

Tribuna Casal. Els espais no mixtes: De la 
Cultura de la Dona fins avui
19/11/2021

Inauguració de l’exposició d’Òmnium Cultural 
dedicada a la figura de Joan Triadú  
23/11/2021

Actuació dels Falcons de Vilafranca 
08/12/2021


