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TORNEN LES EMOCIONS 

CICLE
PLATEA
Una proposta escènica 
de proximitat i petit format, 
que us emocionarà

Un any més, el Cicle Platea un proposa tres viatges al cor de les emocions des de 
la força del teatre. Aquest any ens aproparem al conflicte des de tres adaptacions 
teatrals d’obres literàries, que estem convençuts que us emocionaran.  

CARRER DE TXERNÒBIL

Basat en el llibre La pregària de 
Txernòbil de la Nobel Svetlana 
Aleksiévitx

La veu de la Ljudmila, d’una 
transparència i intensitat 
corprenedores, esdevé un 
exemple d’amor grandiós i el 
testimoni únic d’una terrible 
experiència que avui és un 
emblema universal de com 
sobreviure a l’horror.

Dissabte 19 febrer, 20:30h 

QUANTA, QUANTA 
GUERRA ...

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

Una obra que parla de la 
necessitat universal de volar del 
niu i conèixer món. Unes 
meravelloses  paraules escrites 
fa quaranta anys per Mercè 
Rodoreda, dites per un jove 
d’avui.  

Dissabte 19 març, 20:30h

POLDO

Un monòleg basat en l’obra de 
Jaume Cabré 

Un monòleg interpretat per 
l’actor Ivan Caelles, que  per 
encàrrec del Consell Cultural 
de les Valls d’Àneu, aborda un 
dels moments més foscos de 
la nostra història, com és el de 
les fosses de la guerra civil, i 
constitueix un acte reivindicatiu 
de la memòria històrica.

Dissabte 9 abril, 20:30h



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 

Un espai adaptat per viure les 
emocions de molt a prop        

Aquest any, degut a les restriccions d’aforament 
de la Covid-19, els tres espectacles del CICLE 
PLATEA es  representaran al teatre, però mantindrà 
l’esperit i el compromís de proximitat amb el que 
va néixer.

Per cada espectacle es buscarà la fórmula 
tècnica i artística que garanteixi la màxima 
connexió amb el relat d’escena.

A cada espectacle només podran accedir-hi un 
màxim de 150 espectadors que estaran disposats 
a la platea en un format íntim i proper, creat per 
viure les obres amb la màxima emoció.   

 IMPORTANT      

Donada la situació actual provocada 
per la COVID-19, totes les activitats 
de l’agenda s’aniran adaptant a les 
disposicions de les autoritats sanitàries.  
Seguiu les xarxes socials del Casal per 
estar informats en tot moment.



ESPECTACLES TEATRE CASAL

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

VENDA 
ENTRADES
 

FAMILIAR ESPECIAL  

EL TEATRE DELS RECORDS   
CIA. MINIMONS

Amb motiu del Centenari del teatre, la 
companyia Minimons el transforma durant 
dos dies en un passatge dels records, 
per viure una recreació del passat de 
Vilafranca en un ambient oníric i emotiu. 

Per entrar a aquest passatge especial, cada grupet 
o família haureu d’escollir el record més bonic que 
tingueu del nostre teatre, o si no en teniu cap, de 
la nostra vila. Quan l’hagueu escollit, entrareu a les 
nostres botigues:  la sastreria, la de joguines, la de 
música, la perfumeria, ... per trobar amb els nostres 
botiguers, aquell article perfecte per mantenir viu el 
record.  

El recorregut té una durada d’uns 40 minuts i cada 
grup serà d’entre 7 i 10 persones. 

MÚSICA  

TRIBUT A ‘ABBA’  
ABBA THE NEW EXPERIENCE  

El tribut a la banda pop més gran de tots els 
temps, a càrrec d’una de les millors bandes 
de l’estat.

ABBA THE NEW EXPERIENCE és una formació de 
tribut a ABBA que continua difonent els grans èxits, 
amb un espectacle musical i escènic amb el nivell 
d’exigència que el grup original es mereix. 

Interpreten les seves cançons amb la mateixa 
qualitat, elegància i màgia amb què el grup suec va 
conquistar, i segueix conquistant, les llistes d’èxit de 
tot el planeta.

Prepareu-vos per viure una nit de retrobament amb 
les cançons d’ABBA que han marcat les nostres vides.

Us ho perdreu? 

PREUS     PREUS     

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

Socis 15€
Públic 18€ 

7 i 8 de gener
11:00 a 13:00
17:00 a 20:00

DSS. 22 gener
20:30h



MÚSICA  

RAIMUNDO AMADOR
EN CONCERT 

El Teatre acollim el Concert de les Festes 
de Sant Raimon que ens permetrà gaudir 
d’un dels millors músics de l’estat.  

Raimundo Amador no necessita presentació... Ningú 
ha barrejat el blues-rock i el flamenc com ell. Va 
obrir les portes a la fusió amb Kiko Veneno juntament 
amb el seu germà Rafael Amador als anys setanta i 
va patentar el rock gitano amb Pata Negra.

Durant els 45 anys que porta sobre els escenaris, 
Raimundo Amador ha tocat i gravat amb tants 
músics que és més fàcil enumerar amb qui no ho ha 
fet.  En paraules del mateix B.B.King: “Aquest home 
toca la guitarra millor que la majoria de nosaltres”.

HUMOR

QUIM MASFERRER
BONA GENT     

En Quim torna al nostre teatre amb més 
ganes que mai, per fer-nos gaudir d’una 
actuació que serà única i irrepetible.  

Durant anys, dècades, segles, hem aplaudit actors, 
actrius, dramatúrgies, escenografies, directors... 
però ens hem oblidat d’una peça clau del teatre: el 
públic. 

Quim Masferrer pensa que ha arribat l’hora de fer 
un homenatge al públic en un espectacle únic 
i impossible de repetir perquè el públic n’és el 
protagonista. Un protagonista, o millor dit: molts 
protagonistes, que escriuran l’argument d’aquesta 
experiència.

    

PREUS     

Socis  17€            
Públic 20€ 

DSS. 5 febrer
20:30h

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

PREUS     

Socis  12€            
Públic 15€ 

DV. 28 gener
21:30h



ESPECTACLES TEATRE CASAL

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

VENDA 
ENTRADES
 

 

MÚSICA  

BANDAU   
EN CONCERT

El grup revelació del 2020 a la nostra 
comarca ens apropa la seva versió  
dels clàssics de la nova cançó.

Bandau és el nou grup penedesenc de cançó 
protesta integrat per sis joves de la comarca. La 
formació va néixer el febrer de 2020 per retre 
homenatge a la cançó protesta i Els Setze Jutges, 
però la pandèmia va fer-los aturar els assajos. Malgrat 
les restriccions de mobilitat i de reunió, el grup ha 
pogut treballar en les seves primeres versions de 
cançons de Serrat, Maria del Mar Bonet o Lluís Llach.

Els Bandau es fan seu el lema de la Nova Cançó 
(Cremant les promeses de governs ingovernables) i 
volen fer-se un lloc en el panorama musical català 
amb versions modernes i atrevides de les cançons de 
protesta que han fet història. 

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

TEATRE 

CARRER DE TXERNÒBIL 
A PARTIR DEL LLIBRE DE LA NOBEL 
SVETLANA ALEKSIÉVITX  

Obrim el Cicle Platea amb un monòleg 
colpidor creat a partir del testimoni de 
la Ljudmila Ignatenko, la dona d’un dels 
bombers difunts al desastre de Txernòbil.

L’obra succeeix al llarg d’un capvespre a la sala 
d’estar de casa la Ljudmila; ella seu davant d’una 
finestra i ens parla del dia en què el seu marit va 
sortir de matinada a extingir un incendi a la central 
nuclear i ja no va tornar. La veu de la Ljudmila, d’una 
transparència i intensitat corprenedores, esdevé un 
exemple d’amor grandiós i el testimoni únic d’una 
terrible experiència familiar que avui és un emblema 
universal de com sobreviure a l’horror.

Aforament màxim de 150 persones. 

PREUS   PREUS     

Socis 10€
Públic 13€ 

Socis 10€
Públic 13€ 

DSS. 12 febrer
20:30h

DSS. 19 febrer
20:30h  



TEATRE - FAMILIAR  

UNA DENT SOTA EL COIXÍ
CIA. POCA COSA TEATRE  

Un espectacle fresc i divertit per gaudir 
amb tota la família.  

La Lluïsa és la responsable del magatzem de 
joguines del Ratolí Martí, el Ratoncito Pérez, la Fada 
de les Dents i els Angelets. Quan un d’aquests éssers 
recull una dent d’un nen o una nena, li porta. Ella 
pot saber com és l’infant a partir de la dent i esbrinar 
quin regal el farà feliç.

Ara ja és gran i busca algú que la substitueixi en 
aquesta feina tan important. Després de posar a 
prova diferents candidats, troba la Violeta, però la 
seva relació no serà fàcil. Un dia, arriba una dent 
molt especial, que no és com les altres. Juntes 
hauran de descobrir quin és el regal que necessita 
aquesta dent tan singular.

PATROCINADORS 
PRINCIPALS

EN CONVENI 
AMB

PREUS     

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

DG. 20 febrer
12:00h

PROJECCIONS AL TEATRE
I AL CINEMA

Gaudiu de la Dansa i dels millors duets 
lírics, a les pantalles del Casal.

FEBRER

ROMEO Y JULIETA
EN DIRECTE – THE ROYAL BALLET

Els evocadors dissenys de Nicholas Georgiadis 
portaran el color i l’acció a la Verona del 
renaixement que emmarca aquest ballet. 

DJ, 3 febrer, 20:15h
Teatre Casal

PREU SOCIS 9€  
PREU PÚBLIC  12€ anticipada / 13€ dia projecció

LOVE DUETS
DIFERIT - ARENA DI VERONA

La soprano Sonya Yoncheva i el tenor Vittorio Grigolo 
ens traslladaran a algunes de les àries i  duets d’amor 
més bonics de la història de l’òpera.  
 
DLL, 21 febrer, 18:30h
Sala Zazie 

PREU SOCIS 7€  
PREU PÚBLIC  9€ anticipada / 11€ dia projecció



ACTIVITATS CASAL

LA SALA DE BALL 

BALLEM I ENS
CUIDEM 

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

GENER 
DIUMENGE 9, 18.15h
QUARTET JAMAIKA BAND
DIUMENGE 23, 18.15h
TRIO ALMAS GEMELAS

FEBRER
DIUMENGE 6, 18.15h  
QUARTET STRESS BAND
DIUMENGE 20, 18.15h
BALL DE MANTONS AMB
EL QUARTET LOREN

CINEMA FAMILIAR

LES VIDES DE 
MARONA 

DG. 2 GENER
11.30h   

Descobriu la història 
d’una gosseta que 
recorda els diferents 
amos que ha tingut 
al llarg de la seva 
vida i als quals ha 
estimat de forma  
incondicional, 
omplint  de llum i 
innocència totes les 
llars on ha viscut.

+ 7 anys

RATOLINS I 
GUINEUS. UNA 
AMISTAT D’UN 
ALTRE MÓN  

DG. 30 GENER 
11.30h   

Descobrireu com 
tot allò que sembla 
un final, pot ser 
el principi d’una 
altra història, i que 
encara que sembli 
invencible, també
es pot superar.

+ 5 anys

ERNEST & 
CELESTINE, 
CONTES 
D’HIVERN   

DG. 13 FEBRER 
11.30h   

L’Ós Ernest i la 
rateta Celestine, 
viuran tota mena 
d’aventures mentre 
es preparen per 
a l’arribada de 
l’hivern.

+ 3 anys

CINEMA PER GAUDIR EN FAMÍLIA

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

Preu públic:  5€

Formem part 
del projecte     

Gestió i direcció activitat Ball de Saló
Tomas Carrasco
Grup Memory  

PREUS ENTRADES     

Públic ball de diumenge       7€



DSS.  26 febrer
18.30h a 20.00
Teatre Casal

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

CARNAVAL

UN CARNAVAL 
DIFERENT

Prepareu-vos per viure un 
Carnaval infantil amb totes 
les mesures de seguretat, 
però mantenint la il·lusió  
de la Festa! 

Encara no sabem quin format 
tindrà el Carnaval infantil, ja que 
dependrà de les mesures a aplicar 
en aquell moment, però   us 
avancem alguns dels punts bàsics 
que esperem aconseguir: 

. Volem que vingueu disfressats

. Serà gratuït per als socis i sòcies

. Actuarà el grup ‘La Tresca i la 
  Verdesca’
. Tindreu espais per fer fotos dels 
  més petits i les seves disfresses
. Com l’any passat, ens ho 
  passarem molt bé!

CLUB CULTURAL

HIVERN DE 
MUSICALS

FAMA. EL MUSICAL 
TEATRE APOLO, 17 FEBRER
Gaudiu d’aquest Musical al 
Paral·lel. Inscripcions fins al 25 de 
gener. 

58€ SOCI / 68€ NO SOCI

ADEU ARTURO
TEATRE COLISEUM, 24 FEBRER
Tornarem a gaudir de l’humor 
de La Cubana al Coliseum. Límit 
inscripcions 1 febrer.

50€ SOCI / 60€ NO SOCI  

CLUB SÈNIOR    

PROPERES 
ACTIVITATS

Mentre durin les actuals 
restriccions, el Club 
seguirà actiu amb les 
sessions de cinefòrum  
en anglès i francès.

GENER

DIJOUS 13, 10h
Club Anglès  
DIJOUS 20, 10h
Club Francès 

FEBRER

DIJOUS 3, 10h
Club Anglès  
DIJOUS 17, 10h
Club Francès 

Activitat gratuïta per als socis, els seus  
beneficiaris, i fills i néts de socis menors 
de 14 anys.

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



ACTIVITATS CASAL

DSS. 22 gener, 12:00
DV. 11 febrer, 20:30
Vestíbul Teatre 

Del 28 de gener al 27 
de febrer
Capella St. Joan

VISITA GUIADA

LA VISITA DEL 
CENTENARI

Un viatge per la nostra 
història de la mà de 
deu personatges molt 
especials.  

Amb el títol de EL CASAL: NOMS, 
VEUS I RECORDS, el nostre 
guia Marc Jobani us conduirà 
per un viatge en el temps, on 
descobrireu secrets del nostre 
teatre però també una part de 
la història escènica de la nostra 
Vila i del país. 

Un passeig on us hi trobareu des 
de Pau Casals fins a Glòria Lasso, 
Els Joglars o Rodolf Llorens.    

Us ho perdreu?

EXPOSICIÓ

RETRATS 
D’HISTÒRIA

Omplim la Capella de Sant 
Joan de relats de la nostra 
història.

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.

INAUGURACIÓ 28 de gener a les 
20h, a la Capella de Sant Joan.

93.890.01.23
oficines@casal.org
Whatsapp CASAL
APP Casal 

Els dos projectes 
compten amb
el suport 

Reserva
plaça 

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

CIRCUIT DE VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS. CENT ANYS 
D’OBLIT

Divendres 18 de febrer a les 19h, 
el Teatre acollirà la presentació 
del llibre de Lluís Hill Plans. 
Un treball de recerca que 
recupera la memòria d’un dels 
esdeveniments més importants 
del segle XX per a Vilafranca i la 
comarca.

Un cop finalitzi la presentació 
s’inaugurarà l’exposició ubicada 
al vestíbul del teatre amb motiu 
de la presentació del llibre i que 
serà visitable del 18 de febrer fins 
al 20 de març de 2022.




