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INSTANTS

Un any
de Covid  

Reportatge fotogràfic 
de Toni Galitó

Aquest mes de març es compleix 
un any de l’arribada de la 
pandèmia a les nostres vides.

En anteriors revistes hem mostrat 
l’adaptació telemàtica durant 
la primera etapa, la realització 
del Festival Escena Penedès amb 
mesures especials de prevenció
o hem dedicat les planes al 
personal al càrrec de tasques  
de neteja i desinfecció. 

En aquest número volem deixar 
un registre gràfic de les nostres 
activitats un any després de la 
pandèmia, i mostrar com és el 
dia a dia d’alumnes, professorat i 
voluntaris que intenten fer la seva 
activitat en aquest nou marc de 
funcionament.

Sis instantànies del Casal preses 
el passat mes de desembre, 
però que són plenament vigents 
aquest mes de març.  

365 dies 
D’adaptació constant per poder
mantenir viu el caliu de l’entitat 



Gràcies!
A tot l’alumnat, famílies i responsables de les activitats 
i seccions, per fer possible que el Casal siguem un espai  
on seguir trobant-nos, aprendre i compartir!  

A la galeria de fotografies hi hem recollit instants  
de les activitats de pintura, teatre, anglès, dansa,  
bàsquet i gimnàstica de manteniment. 
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Amb els plànols d’Andreu Audet a la mà i el solar en 
propietat, abans d’acabar el 1920 es va començar a 
enlairar la nau que havia d’acollir el saló teatre que ha 
arribat fins als nostres dies. Des del 1919 presidia la Societat 
La Principal Josep Senabre Giralt amb una junta formada 
també per Josep Castells, Pere Mitjans, Josep Sellarès, Joan 
Castany, Fèlix Bertran, Joan Madriles, Ramon Ribera i Manuel 
Bargunyó. Aquests van ser els que es van posar al davant de 
l’arriscada aventura de tirar endavant la construcció, amb 
el suport dels antics presidents com Ramon Cuyàs i altres 
personalitats de la vida social vilafranquina, com el pastisser 
i xocolater Joan Trens Ribas que més tard també ocuparia la 
presidència casalista.

Per a fer econòmicament possible l’operació es van emetre 
accions de 50 pessetes, sense interès, que van aportar prop 
de 100.000 pessetes i tots els casalistes tenien l’obligació 
d’adquirir-ne una com a mínim. Cal tenir en compte que 
estem parlant d’un temps que un peó treballant de dilluns 
a dissabte guanyava poc més de trenta pessetes a la 
setmana, que un quilo de mongetes seques de les que en 
deien “del barco” costava vuitanta cèntims i un litre de bon 
vi valia vint cèntims. Els duros (cinc pessetes) eren de plata i 
els bitllets de 25 pessetes havien estat impresos a Anglaterra 
amb la imatge de l’Alhambra de Granada.  

Joan Solé Bordes

Un somni fet 
realitat: es 
construeix el 
Casal

Les aportacions econòmiques 
i humanes dels socis el van fer 
possible 

En el centenari de la construcció
del saló teatre.



Les monedes de cinc i deu cèntims, de coure,  
eren d’us corrent i encara en rodaven algunes 
d’un i dos cèntims, molt menudes i també de 
coure.

A més de les accions ordinàries es van fer les 
anomenades preferents, de 1.000 pessetes cada 
una, que van adquirir una vuitantena de socis i 
que van aportar 100.000 pessetes més, finalment 
es van fer obligacions o bons de 250, 500 o 1.000 
pessetes que donaven un interès del 7 per cent 
anual. En total per aquest camí hi havia unes 
250.000 pessetes  per tirar endavant el projecte, 
quantitat que, evidentment, no era suficient si 
tenim en compte que calia pagar el solar, 
l’arquitecte i els constructors, de manera que 
l’enginy casalista va idear les més diverses 
propostes: la més senzilla va ser la d’augmentar la 
quota social amb una aportació adreçada a les 
despeses de la construcció, però també es van 
organitzar balls i espectacles a favor de les obres 
d’aquell immens saló- teatre que seria el Casal. No 
van faltar cartes als penedesencs residents a 
Cuba demanant el suport econòmic a la  
iniciativa, missives que va portar a mà un 
vilafranquí que s’hi havia de desplaçar. Entre 
aquests potser ja no hi havia Josep Marimon 

Juliachs nascut a Vilafranca el 1866, emparentat 
amb la vilafranquina i casalista família Carbonell; 
Marimon havia presidit un dels més importants 
bancs de l’illa, el Banco Español de la Isla de 
Cuba i el 1912 havia estat nomenat fill adoptiu 
de Santiago de Cuba, però cap el 1920 la seva 
institució financera havia fet fallida, de manera 
que es difícil creure que pogués fer alguna 
aportació casalista de la que, per altra banda, 
tampoc se’n té cap constància documental.

Entre les iniciatives més originals per aplegar 
fons hi va haver la de fer i posar a la venda una 
col·lecció de postals amb imatges de diverses 
perspectives de l’estat de les obres. Algunes 
d’aquestes fotografies, que tornem a reproduir, 
van ser obra del casalista i afeccionat fotògraf 
Josep Durich i es conserven al seu fons a l’Arxiu 
Comarcal de l’Alt Penedès. En alguna d’elles hi 
podem veure tot un grup de casalistes treballant 
físicament, a pic i pala que se’n deia, detall 
que va facilitar que els allí retratats adquirissin 
un nombre considerable de postals per enviar a 
parents i amics. El tema, però, va derivar encara 
en un petit mite casolà que es va fer popular 
durant dècades: els mateixos casaslistes havien 
estat els constructors del saló-teatre. Com és 
comprensible, en bona lògica les coses no van 
anar així gaire més enllà del moment de fer la 
fotografia i potser del suport puntual d’aquells que 
fossin paletes o fusters.

S’explica l’anècdota que un bon dia, a la vista 
de les quantitats que La Principal devia a diversos 
industrials de la vila, entre ells potser al gremi de 
paletes -que en el seu moment s’havia ofert a 
tirar endavant la construcció i que fins i tot havia 
subscrit accions com un soci casalista més-, 
aquests es van adreçar a Jaume Carbonell, que 
havia presidit l’entitat amb anterioritat i ho tornaria 
a fer posteriorment, per plantejar-li clarament que 
aturaven l’obra perquè consideraven que l’entitat 
no tenia diners per suportar el cost de les obres. 
Carbonell –conegut popularment com “el de la 
bata” perquè a l’hora de la feina sempre anava 
amb aquesta peça de vestuari- era el gerent 
de la Cooperativa de Boters de Vilafranca i se li 
va acudir posar en una bossa tots els bitllets que 
tenia a la caixa de la cooperativa per pagar la 
setmanada de dissabte dels boters, va convocar 

Postal de la construcció del teatre 
Fons Josep Durich. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès



els constructors i els va mostrar la bossa tot 
assegurant-los que era el fons del que disposava 
la Societat La Principal pèls pagaments més 
immediats. Els industrials van quedar convençuts 
de la capacitat financera casalista... i els bitllets 
van tornar a la caixa dels boters.

La construcció va seguir endavant, es va portar 
a terme la instal·lació elèctrica i l’enrajolat de la 
platea amb mosaic hidràulic, es va estudiar la 
compra d’un piano i es van adquirir butaques, 
les del primer pis, unes quatre-centes, van arribar 
d’una altra població, en bon estat però ja 
usades, tot a pagar a termini, i encara va caldre 
subscriure una assegurança d’incendis. 

A empentes i rodolons, el 24 de juliol de 1921 es va 
inaugurar el saló-teatre.
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Reproducció d’algunes 
de les postals de record 
de les obres del teatre.

Fons Josep Durich.  
Arxiu Comarcal de  
l’Alt Penedès.



UNA MIRADA
AL PASSAT

Gràcies a una donació de l’any 1969 
del soci i expresident de l’entitat Joan 
Esteve i Albet, avui us podem apropar 
els continguts del setè número de la 
revista del Casal publicada a l’abril de 
1932.

Una revista on hi destaquen la crònica 
de Rodolf Llorens ‘Per a una història 
del que va se segle XX a Vilafranca’ o 
també una crònica sociològica de Pere 
Grases, centrada en aquest cas en ‘El 
mercat de Vilafranca’.

La publicació també feia un repàs 
d’actualitat de les seccions de la 
Cultura de la dona, Socorsos Mutus, 
escacs o cultura física.       

 

1932

JOAN TOMÀS del carrer de
la Cort anunciava aquest model 
de les ràdios LUTEPHON que 
costava 450 pessetes
 
“Una meravella d’audició ...  
  a un preu a l’alcanç de totes
  les butxaques”

Un dels anunciants habituals a la 
revista era la pastisseria TRENS, amb 

un eslògan prou suggeridor
 

Proveu la XOCOLATA 
tipus PENEDES

També era habitual aquest 
anunci del paper de fumar 
BAMBÚ



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

ACTIVITATS      

Un ple compromís amb les tradicions de Reis i Carnaval 
El Casal ha iniciat el 2021 mostrant un clar compromís estratègic per situar les tradicions del calendari festiu al 
centre de l’entitat. De fet, aquesta línia ja s’havia iniciat fa uns anys amb les millores constants a la festa de 
Carnaval però aquest any i precisament en el marc de la pandèmia, s’ha volgut fer un nou pas endavant, 
reinventant la festa de Carnaval i creant una nova tradició, la de fer arribar els Reis d’Orient a les cases dels socis i 
sòcies que ho van demanar.

Us deixem algunes instantànies d’aquestes dues celebracions que van tenir lloc la tarda del cinc de gener i la del 
tretze de febrer.
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Els 
Reis  

Carnaval 2021



ENTITAT       

El nostre teatre al darrer 
videoclip de MACACO
El nostre Teatre Casal és part de l’escenari del 
nou videoclip “Lenguas de signos” de Macaco, 
que actualment ja compta amb més d’un 
milió de visualitzacions a Youtube. Volem agrair 
a Nebraska Produccions haver-nos escollit 
per formar part d’aquest magnífic projecte, 
juntament amb altres espais preciosos del 
Penedès, com el Cafè el Coro, els Pèlags de 
Vilobí o el Castell de Penyafort.

MEMÒRIA        

Neix “en Calaf” recordant la 
figura del conserge Calaf  
Dissabte de Carnaval vam presentar “en Calaf”, el 
nou personatge que acompanyarà al Club Family 
en les activitats periòdiques. 

En Calaf és un personatge que ha sorgit en 
memòria del conserge Antoni Calaf. Una persona 
molt estimada a l’entitat i que va treballar al Casal 
des del maig de 1923 fins a la seva jubilació als 
75 anys, i que va arrelar a la memòria de moltes 
generacions de socis i sòcies del Casal.  

El nostre Calaf de 2021 el trobareu a totes les  
activitats del Club Family tenint cura de tots 
vosaltres però sobretot, transmeten els valors de 
l’entitat.

CONDOL       

Aquest desembre ens  
deixava Joan Bages
A finals de desembre ens deixava un dels 
referents de les arts visuals al Casal, en Joan 
Bages Tomàs, o el Sr. Bages, que és com 
l’anomenàvem tots a la casa. Va ser fundador i 
impulsor de la Secció de Belles Arts del Casal, de 
la qual en va ser president durant molts anys, i 
també capdavanter del moviment dels seixanta 
al voltant del cinema amateur a casa nostra. 

Des de l’entitat fem palès el nostre condol i el 
màxim  reconeixement a la seva trajectòria. 



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT

ENTITAT       

Millorem
el Casal   
Al llarg del darrer trimestre de 
2020 vam poder fer un avenç 
important en el pla de millora 
dels espais i les instal·lacions de 
l’entitat. 

De fet a l’anterior revista ja en 
vam fer esment, però en  
aquesta hi hem volgut dedicar 
un espai per poder-vos-ho 
mostrar en imatges, ja que 
alguns dels espais o  
intervencions no són  
accessibles per als socis i sòcies 
que veniu regularment a  
l’entitat.

Fotos 1 i 2: Rehabilitació galeries 
edifici Rambla 37

Foto 3: Rehabilitació urgent 
façanes edificis Rambla 35 i 37

Foto 4: Rehabilitació sostre 
galeria entresol edifici Rambla 37

Foto 5: Nova porta de connexió 
entre l’edifici Migdia i el Pati 
Carbonell

Foto 6: Substitució de les finestres 
de la sala 4 de l’edifici Migdia

Foto 7: Millora del sistema de 
ventilació dels vestidors del 
pavelló de bàsquet  

Foto 8: Substitució de l’equip 
de climatització de la sala de 
cinema 
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AVANTATGES 
PER ALS SOCIS I SÒCIES

SECCIÓ ESPORTIVA       

Treballs de millora al 
pavelló 
Aquest mes de gener, la junta de la Secció 
Esportiva va portar a terme treballs de pintura 
per millorar l’espai de les grades i la zona 
d’accés. Moltes gràcies equip! 

DANSA        

Un ballet molt especial 
gràcies a la Marina Solé
Dissabte dia 23 de gener, vam acollir al nostre 
Teatre Casal el ballet de “El Trencanous” a càrrec 
del Ballet de Barcelona, amb una ballarina molt 
especial entre els seus components, la Marina 
Solé Albornà. La Marina havia estat alumna de 
l’Escola de Dansa Assumpta Trens del Casal.

De comissió per les despeses  
de compra per Internet de les 
entrades al nostre teatre. 

Volem oferir-vos la màxima 
comoditat en la compra de 
les entrades pels espectacles 
del nostre teatre, i per aquest 
motiu hem aconseguit suprimir 
la comissió de 1,70€ que fins ara 
pagàveu per cada entrada 
comprada per internet.  

Gaudiu de l’avantatge del preu 
reduït en tots els espectacles i ara 
també, de la gratuïtat de la gestió 
per Internet!


