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INSTANTS

ELS NOSTRES 
ÀNGELS

S U M A R I UNA MIRADA AL PASSAT

La Societat La Principal decideix 
enlairar un casal

En el centenari de l’inici de la construcció 
del teatre, Joan Solé Bordes ens ofereix 
una aproximació als seus orígens

ACTUALITAT

Ens deixen Lluís Santos i  
Josep Maria Mateu

Recordem aquestes dues figures 
claus a la història de la Secció 
Esportiva Casal i que ens deixaven 
aquest final d’any
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INSTANTS

Els nostres 
Àngels 

Reportatge fotogràfic 
de Toni Galitó

Al llarg d’aquests mesos hem 
hagut d’adaptar espais, activitats 
i dinàmiques, però sobretot hem 
hagut d’aprendre a cuidar-nos 
més i millor per poder treballar 
d’una forma més segura i per 
garantir que tots els socis i sòcies 
que veniu a l’entitat, ho feu amb 
la màxima protecció.
En aquest procés ha estat clau 
l’equip de neteja i manteniment 
del Casal, els nostres ‘Àngels’. Un 
equip humà que ha tingut cura 
de nosaltres aprenent a treballar 
contra un enemic invisible amb 
la màxima eficàcia i amb nous 
productes i eines, i que fins i tot ha 
adaptat els seus horaris per poder 
dur a terme les desinfeccions 
durant la nit.
En aquest reportatge fotogràfic 
us mostrem part de les tasques 
que realitzen durant tot un dia a 
l’entitat. 

+15.000€
Recursos invertits en adquisició de 

materials o serveis de reforç  per la Covid-19



L’equip ‘Aerobrumer’ adquirit abans de la represa de setembre ja ha 
entrat ha formar part del nostre equip. Aquest aparell ens permet 
desinfectar a diari tots els espais sense malmetre ni els teixits ni les 
superfícies, ja que treballa sense humitat.      

Gràcies!
Anna Civill, Raul Piñeiro, Yoan Rafael Toledo, 
Halyna Kachmar i Rajae El Antri de l’empresa 
ENTREM, per la vostra dedicació, professionalitat i 
cura de tots nosaltres i la nostra seguretat.
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Ara fa un segle, l’any 1921, Vilafranca vivia un neguit molt 
especial, al costat de la Rambla de Nostra Senyora, amb 
entrada pel passatge Alcover, s’estava enlairant un local 
de dimensions mai vistes, com no n’hi havia cap altre a tot 
el Penedès. Aparentment sense possibilitats econòmiques 
per fer-ho possible, els socis de l’entitat van decidir deixar 
de viure de lloguer i poder comptar amb un local propi, 
un Casal, la casa gran de l’esbarjo i la cultura a casa 
nostra.

La malaguanyada Pilar Garcia Soler va estudiar amb 
deteniment els precedents, els motius i tot el procés de 
construcció del saló teatre de la Societat La Principal (La 
història del teatre del Casal de La Principal de Vilafranca 
del Penedès a través dels seus arquitectes, a la revista “del 
Penedès”, n. 24. Institut d’Estudis Penedesencs 2011)  
i d’ella recollim moltes de les dades.

El neguit venia de l’any 1918 quan la Societat La  
Principal va haver de deixar el lloguer del saló del Centre 
Agrícola que ocupava des de feia tres anys. La societat 
propietària el va reclamar i les activitats principalistes 
van haver de tornar al Tívoli en una etapa que va fer 
veure als membres de l’entitat que la seva única solució 
era l’adquisició d’un espai de propietat. D’aquí que uns 
quants socis posessin de manifest la seva preocupació

Joan Solé Bordes

La Societat 
la Principal
decideix
enlairar un 
casal

Els plànols són de l’arquitecte 
barceloní Andreu Audet 

En el centenari de la construcció
del saló teatre.



davant les elevades despeses que calia suportar 
amb els lloguers i les dificultats continues amb 
l’empresari d’espectacles Josep Bolet, la seva 
proposta parlava d’adquirir un terreny per poder 
edificar el propi casal.

Després d’haver mirat algunes opcions, es va  
decidir la compra de l’anomenat solar de “Cal 
Jardiner”, propietat del senyor Alcover, al passatge 
vilafranquí que donava a la Rambla i que ara  
porta el seu nom. Després de diverses gestions  
amb entitats d’estalvi i crèdit es va formalitzar la 
compra i el setembre del 1920 la Principal va  
iniciar el cobrament als socis de les accions que 
farien possible la compra del local, en total dues  
mil accions de cinquanta pessetes cada una,  
sense interessos. Signada la compra, la Societat de 
Boters, tot aprofitant uns dies de vaga, es van 
dedicar a encastellar en un altre indret la fusta  
que hi havia al solar que comprenia el que ara és  
la pista esportiva i el saló-teatre. 

Es va constituir una junta permanent per vetllar  
pels aspectes econòmics de l’operació. Tots els  
socis numeraris i casats tenien l’obligació de 
subscriure com a mínim una acció i es va  
augmentar la quota de soci en una pesseta.

El pas següent va ser anar a veure l’arquitecte 
vilafranquí Santiago Güell Grau, que tenia el 
despatx a l’entresol de la casa número 8 de la 
vilafranquina avinguda de Barcelona. Aquest 
però, no va acceptar l’encàrrec amb l’argument 
que havia d’absentar-se de Vilafranca uns mesos 
i, per tant, no podia estar al davant de l’obra. Mai 
sabrem si aquesta justificació va ser una excusa, 
Güell era una persona soltera i molt religiosa, de 
manera que podríem pensar que hi van pesar els 
criteris morals en un temps que no tothom veia 
moralment correctes els balls o certs espectacles. 
El cert és que pocs anys després Santiago Güell va 
acceptar l’encàrrec del mateix Casal de reformar 
l’entrada pel passatge Alcover, obra que no es va 
portar a terme. 

A principis de setembre del mateix any 1920 el 
president de La Principal i diversos membres de 
la junta, acompanyats pel mateix arquitecte 
Güell, van tenir una entrevista amb la casa 
Miró i Trepat de Barcelona, però la proposta 
d’aquesta empresa consistia en fer una obra 
de ciment armat i aquest tipus de construcció 
resultava massa cara per a les possibilitats de 
l’entitat. Llavors el mateix Santiago Güell els va 
posar en contacte amb l’arquitecte barceloní 
Andreu Audet, que s’havia especialitzat en la 
construcció de diferents teatres i locals d’esbarjo, 
principalment a l’avinguda Paral·lel de Barcelona. 
L’arquitecte va acceptar l’encàrrec i va projectar 
la sala d’espectacles en fusta, amb un cost 
bastant més econòmic.

Andreu Audet (1868-1938) va ser l’arquitecte de 
cinc teatres del Paral·lel barceloní: l’Apolo el 
1901, reconstruït el 1904; el Saló Arnau del 1903, 
ampliat el 1905; l’Onofri- Condal, també del 
1903; el Pavelló Soriano del 1900, refet el 1905, 
després teatre Victoria; i el Gayarre el 1908 que 
després va ser el Teatre Pompeya. L’estudi de 
Pilar Garcia va demostrar que l’interior casalista 
té una gran semblança amb l’Onofri-Condal, i la 
descripció d’un i altre semblen idèntiques: “A la 
platea,(...) hi havia 32 llotges i 580 butaques. Tenia 
dos pisos. El primer, als costats era de llotges i al 
fons l’amfiteatre, i el segon pis estava destinat a 
l’entrada general. Als costats, hi havia passadissos 
d’accés a la platea...”. 

Panoràmica de la Rambla de Nostra Senyora 
Arxiu fotogràfic de l’entitat



La sala projectada per Audet a Vilafranca era 
apta per a 2.500 persones tot i que hem vist 
cròniques d’alguna celebració que parlen de 
fins a 3.000 espectadors. Però el que realment 
és important del nostre saló teatre és el fet que 
es conserva, tant en l’esperit com en la forma, 
tal i com el van desitjar els socis fundadors i com 
el va projectar el seu arquitecte. En opinió de 
Pilar Soler, potser l’únic cas a Catalunya que 
manté l’estructura original. 

De les formes diverses que es van aplicar per 
aconseguir suportar el cost econòmic de 
l’operació i del mite del local alçat amb el 
treball dels propis socis en parlarem un altre dia.

Andreu Audet Puig (1868-1938)
Fotografia publicada a Arquitectura Catalana.

REVISTA CASAL  |  GENER 2021

Reproducció dels planells originals d’Andreu Audet
Fons. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès.



UNA MIRADA
AL PASSAT

La revista de gener a març de 1988 
era el número 136 de la segona època 
de la publicació. La publicació tenia 
dos grans temes centrals: el relat dels 
actes de Carnaval d’aquell any i el 
Casal 2000. La revista explicava que s’hi 
estaven fent prospeccions d’aigua i que 
s’havia dut a terme la segona plantada 
d’arbres. 

També és curiós comprovar que fa 
32 anys, la revista incloïa un article de 
Joan Solé Bordes parlant dels inicis de 
la construcció del Casal, igual que en 
aquesta que teniu a les mans. Aquest 
fet segurament referma les teories de 
Nietzsche en relació a l’etern retorn, on 
tot és cíclic i sempre torna. També la 
necessitat de recordar la nostra historia.   

1988

AUTOMÒBILS PEREZ 
anunciava al nostre butlletí 
el FIAT REGATA 

Tenia un preu iva inclòs de   

1.223.600 pessetes

BRAVO SEGURETAT
del carrer Sant Pere, 31 

anunciava SUPERFONE

“És l’avantguarda dels  
fabricants japonesos de  

telèfons, tant pel disseny com  
per la insuperable qualitat” 

En aquell número ja es feia un avançament de la  
programació de Pasqua amb l’actuació prevista de  

l’orquestra Cimarrón, i també s’avançava que al  
mes de maig actuaria una de les grans orquestres  
tradicionals al Casal durant tots aquells anys i fins  

entrat el canvi de segle  
 L’orquestra Nueva Etapa 



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

ENTITAT    

Assemblea General de 
l’entitat
El passat dissabte 12 de desembre es duia 
a terme l’Assemblea General 2020. Aquesta 
va tenir lloc a la platea del teatre per poder 
garantir les màximes mesures de seguretat i va 
oferir als socis i sòcies la possibilitat de seguiment 
i participació a distància. Entre els acords més 
destacats de la sessió en destaca l’aprovació 
de l’exercici 2019, el pressupost i projecte per al 
2020, el manteniment de quotes i l’aprovació 
del Programa Casal 2030.

ACTIVITATS     

Una inauguració de 
l’exposició de Carner en 
format  ‘virtual’
El 20 de novembre teníem previst poder 
inaugurar l’exposició del vestíbul ‘Carner, els 
Jocs Florals i el Casal’, però malauradament 
les mesures de contenció de la pandèmia ens 
van obligar a fer-ho virtualment. Des de l’entitat 
vam poder elaborar un esdeveniment que ara 
tots podeu recuperar des del nostre canal a 
l’adreça: www.youtube.com/casalvilafranca

ENTITAT       

La nostra revista, 3r Premi  
Ateneus en comunicació 
Al mes de març d’enguany dúiem a terme un 
canvi important a l’agenda, incorporant el 
format de revista + agenda que des de llavors us 
arriba a casa. 

Aquest canvi de format i concepte ens ha 
permès aprofundir en el relat de l’actualitat de 
l’entitat, però sobretot en la recerca al voltant de 
la nostra història, i ha estat valorat pel jurat dels 
Premis Ateneus amb el tercer premi del 2020 a la 
categoria de comunicació associativa.

REVISTA CASAL  |  GENER 2021



ENTITAT       

Un final d’any amb dues pèrdues molt sentides, Lluís Santos i 
Josep M. Mateu
Tanquem el 2020 lamentant la pèrdua de dos socis i amics estretament vinculats amb l’entitat i especialment 
amb la Secció Esportiva, en Lluís Santos i Josep Maria Mateu.

Els dos ho van ser tot a la secció Esportiva. Van defensar els seus colors des de la pista i des de l’àrea tècnica 
i tots dos van acabar sent referents del bàsquet comarcal. En Josep Maria Mateu impulsant l’esport de base 
i Lluís Santos, fent-nos arribar l’actualitat del bàsquet Casalista des de diferents mitjans de comunicació. Unes 
trajectòries que van ser reconegudes per la Secció Esportiva aquests darrers anys i que tenen el seu espai 
d’homenatge a peu de pista, al pavelló del passatge Alcover.  

Des de l’entitat volem fer palès el nostre condol cap als seus familiars i amics. A tots dos els trobarem molt a 
faltar.  

ENTITAT       

Al Casal, estem d’obres!
Aquests dies de desembre estem duent a 
terme un conjunt d’obres de millora de l’entitat 
que han estat possibles gràcies a la quota del 
‘Programa Casal 2030’ de millora patrimonial 
que aporten els socis i sòcies del Casal i a un ajut 
de 53.500€ de la Direcció General de Cultura 
Popular i Associacionisme Cultural. 

A la propera revista en farem un reportatge 
complert.  

ENTITAT       

El pintor Màrius Via cedeix part 
de la seva obra a l’entitat 
El passat dia 1 de desembre, el pintor Màrius Via 
ens cedia en dipòsit  set obres del seu fons d’art, 
vinculades amb el món de la vinya i el vi.  

Màrius Via, ha tingut molts anys vinculació directa amb 
l’entitat i especialment amb la Secció de Belles Arts, 
en la que  ha estat molts anys professor, tal com de les 
activitats de Ioga i de gimnàstica de manteniment. Un 
Casalista al que al desembre de 2018, ja li vam retre 
homenatge per l’àmplia trajectòria del pintor en la 
nostra activitat cultural.


