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INSTANTS

Un Casal  
Centenari   

Reportatge fotogràfic 
de Toni Galitó

El passat 24 de juliol es complien 
cent anys de la inauguració del 
nostre teatre. Un esdeveniment 
històric que commemorarem 
durant tot un any i en el que es 
duran a terme més d’una vintena 
d’accions, amb l’objectiu de 
difondre i compartir un llegat 
cultural, patrimonial i social que 
va més enllà del mateix edifici.

En aquest reportatge trobareu 
pinzellades de les tres primeres 
accions del Centenari: l’acte 
d’obertura creat per Valeri 
Laguna i Manel Güell i conduït 
per Fulgenci Mestres, que 
portava per títol ‘Un Casal de 
fusta Centenari’; l’acció artística 
‘100ENARI’ creada per Mireia 
Camacho, amb el suport de la 
Secció de Belles Arts, que serà 
visible durant tot aquest any 
al vestíbul exterior del teatre i 
finalment el quadre encarregat 
al pintor August Rossell que obre 
l’exposició ‘Mirades’, al vestíbul 
interior del teatre.   

Uns instants que ens van omplir 
de felicitat i que volem compartir 
amb tots els nostres socis i sòcies.   

Els preparatius
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Una de les tasques preparatives del Centenari 
ha estat la transformació del logotip del teatre. 
Encàrrec que a realitzat l’estudi ‘Ladyssenyadora’ 

Anamorfosi:

Efecte de perspectiva utilitzat en art per a forçar 
l’observador a un determinat punt de vista establert o 
privilegiat, des del qual l’element adquireix una forma 
proporcionada i clara.



63 persones
Són les que van fer possible l’acte d’obertura del  

Centenari del passat 24 de juliol de 2021

Un casal de fusta Centenari
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Mil gràcies!
No tenim prou paraules per agrair la dedicació i passió que tot l’equip de l’inici del Centenari va abocar 
en aquest esdeveniment. Professionals de l’entitat, directors, ajudants, actors i actrius, ballarins i 
ballarines, músics, poetes, artistes plàstics, equip de les seccions de Belles Arts i Dansa, tècnics del teatre 
i externs, dissenyadors gràfics, fotògrafs, ....  Un munt d’ànimes fent possible perpetuar un llegat que va 
molt més enllà del mateix teatre.    

Si entreu al web centenari.casal.org 
hi trobareu les fotografies del Photocall del dia 24 i més 
imatges de l’espectacle
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Companys, no 
us oblidarem 

Junta Directiva del Casal de 
Vilafranca

El passat vuit d’agost, el nostre president 
Miquel Àngel Garcia Barrachina i el seu 
germà i company de junta Xavier Garcia 
Barrachina, ens deixaven després d’una 
llarga i valenta lluita.

En Miquel Àngel Garcia formà part de 
la junta del Casal des de 2003 i ha estat 
president de l’entitat des de l’any 2008. 
La seva porta d’entrada havia estat la 
participació en les classes d’anglès del 
James i la Susan, però la seva implicació 
directiva va venir de la mà de l’equip de 
l’aleshores president Joan Güell. El Xavier 
Garcia s’incorporava a la junta sota la 
presidència del seu germà i actualment 
ocupava el càrrec de sotssecretari.

Al funeral del passat deu d’agost per la mort del 
nostre president Miquel Àngel Garcia i del seu 
germà i company de junta, Xavier Garcia, la dona 
d’en Miquel, la Pilar, ens recordava que el seu 
darrer desig havia estat que no l’oblidéssim.

No es pot oblidar persones excepcionals com ells. 
No per aquells que vam tenir la sort i l’honor de 
compartir aquest darrer mandat de junta directiva 
i viure la passió i l’empenta que imprimien a tots 
els projectes del Casal i els seus reptes de futur. 
I sobretot sempre des del respecte i l’afecte; 
amatents i disposats a sumar per fer millor i més 
gran la nostra Societat. Tampoc els oblidaran 
totes les persones que formen part de l’equip 
humà del Casal o la munió d’amics, socis i sòcies, 
col·laboradors, associacions i administracions que 
els van conèixer o amb les que van compartir 
projectes i somnis.

El Casal hem estat sempre un espai de trobada de 
generacions i generacions en el que s’han barrejat 
camins, recorreguts, trajectòries i vides amb noms 
propis que han anat passant per l’entitat en 
aquests cent disset anys d’història i que han deixat 
la seva empremta per construir una agrupació 
sòlida i solidària. 

UN RECORD 
ESPECIAL



La Junta Directiva i l’equip humà de  
l’entitat vol agrair totes les mostres 
de condol i afecte rebudes per part 
de socis i sòcies, entitats, institucions, 
empreses i ciutadans i ciutadanes de 
la comarca, que s’han commogut 
davant d’aquesta pèrdua. 

El Miquel i el Xavier ens deixen un 
buit impossible d’omplir, però també 
un important llegat i una petjada de 
dedicació, entusiasme, generositat i 
estimació que queda als nostres cors.

Els noms dels germans Garcia Barrachina ja 
formen part de la història del Casal, d’aquells que 
perduren en el record dels qui els hem conegut, 
però que van més enllà per deixar una empremta 
de dedicació, entusiasme, generositat i estimació 
cap a la gran família casalista.

La seva tasca ha ajudat a tirar endavant projectes 
com ara la modernització i l’enfortiment de 
l’entitat, l’estabilització econòmica, l’impuls 
al repte de remodelació del teatre, que tot 
just estem començant o l’aplicació de plans 
estratègics de futur. Durant el seu mandat el 
Casal va aconseguir esdevenir un referent 
ateneístic al país, amb la consecució de diversos 
premis Ateneus, o també la Creu de Sant Jordi. 
També han pogut ser testimonis dels preparatius 
per la celebració del centenari del teatre, que 
malauradament la malaltia no els va permetre 
poder seguir en persona.

A totes les entitats hi ha moments dolços i difícils. 
Al Casal hem passat de la satisfacció per una 
fantàstica celebració del centenari del passat 24 
de juliol, a la desolació més absoluta per la pèrdua 
de dos germans, dues persones estimades que ens 
van deixar amb poques hores de diferència. 

Un tràngol que ens ha servit per comprovar la gran 
humanitat de totes aquelles persones, entitats i 
institucions que ens han fet arribar centenars de 
trucades, missatges, cartes de condolences i tota 
mena de mostres de suport que agraïm de tot cor 
en aquests moments difícils. 

Miquel Àngel i Xavier, tingueu ben present 
que us recordarem; que la vostra voluntat, la 
vostra saviesa i la vostra humanitat continuaran 
impregnades a les parets d’aquesta entitat per la 
qual vau treballar tant i a la que vau estimar amb 
passió.

Pilar, Neus i família, assumim com a propi el repte 
de no deixar en l’oblit aquest llegat. 
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UNA MIRADA
AL PASSAT

Ben bé es podria afirmar que des d’aquell estiu del 1921 que 
el saló teatre del Casal va obrir les seves portes no hi ha cap 
mena d’activitat d’esbarjo que no hi hagi trobat acollida, i 
altres de no tan lúdiques com alguns espectacles esportius 
de boxa, dinars o sopars i fins i tot mítings i actes polítics 
abans, durant i acabada la guerra civil. Si ens atenem a 
aquells primers anys, els de la dècada del 1920, hem de 
reconèixer que el ball era l’activitat prioritària, cal no oblidar 
que la Societat La Principal va néixer amb aquest objectiu, 
primordial entre els socis més joves. Sovint, però, els actes no 
eren pas únics sinó complementaris, així balls o cinema es 
conjuntaven amb alguna intervenció de cupletistes o altres 
artistes. La finalitat era sempre poder fer una mica més de 
calaix, pensant sempre que les obres havien tingut un cost 
evidentment elevat i s’havien d’anar pagant, és a dir calia 
amortitzar el local tant com es pogués.

Aquest conjunt de programació festiva s’anunciava en 
tota mena de cartells on, encara sense la tècnica gràfica 
per a reproduir fotografies amb qualitat, en destacava el 
llenguatge, les remarques sobre cada una de les pel·lícules 
o espectacles, sovint indicant que eren coses mai vistes en 
un temps que a moltes cases no hi havia ni ràdio. 

Joan Solé Bordes

El Casal, un 
escenari per 
a tota mena 
d’esbarjo

Des de sempre, i d’acord amb 
l’època, ha acollit les més 
diverses activitats i espectacles

En aquells primers anys hi 
va predominar el ball, i les 
actuacions, mentre el cinema 
anava agafant empenta

En el centenari de la inauguració 
del saló teatre.



També cal destacar la tipografia d’aquests 
cartells, tan diversa i variada com de remarcable 
qualitat en la composició, sense que llavors 
s’hagués inventat encara el que ara en diuen 
disseny gràfic de manera que es pot assegurar 
que alguns d’aquests cartells, sobre paper 
de color, de baixa qualitat, constitueixen una 
mostra digna d’estudi del que llavors eren les arts 
gràfiques.

Les activitats d’esbarjo i ballaruga en aquelles 
primeres dècades del segle XX constituïen una 
necessitat imprescindible per a la relació social i 
quedaven pautades en el calendari un any rere 
l’altre: carnestoltes, Pasqua, revetlles, festa major, 
aniversari casalista per la Mercè, Tots Sants, Santa 
Llúcia, Nadal i Cap d’Any... celebracions de 
tradició. Celebrar volia i vol dir sentir-se identificat 
amb unes pautes d’esbarjo que permeten 
mantenir una identitat, allò que en diem tradició 
i que perdura any rere any, d’una generació a 
l’altra. Durant dècades de casalisme aquest va ser 
el paper fonamental dels balls de societat, però 
ara ho són encara més –a la nostra manera de 
veure-  les activitats de les diverses seccions de la 
nostra societat.

El ball, tot un protocol

L’estructura de les sessions de ballaruga era fixada 
des del primer moment i especificada en els 
carnets de ball amb els que la societat obsequiava 
a totes les noies, era allí que s’emparaulava 
cada peça interpretada per fer-la amb un o 
altre ballador, amb el vist i plau de la mare de la 
xicota. La banda o orquestra era reservada per a 
les grans diades, les altres ballades eren a càrrec 
d’un tercet o quartet musical, habitualment situat 
al mig de la pista per tal que –parlem d’un temps 
sense megafonia- la interpretació es pogués sentir 
igual des de tots els punts de la sala. Sovint alguns 
balls tenien complements com toies o el ram del 
ball corresponent. També, i sempre d’acord amb 
les èpoques, hi va haver una exigència més o 
menys estricta pel que corresponia a la manera de 
vestir i de ballar. L’americana, camisa i corbata en 
els homes i les mitges en les dones van ser sovint 
objecte de control d’aquell popular conserge que 
va ser en Calaf.

Tal i com ho certifiquen algunes importants 
col·leccions de programes de mà i cartells, durant 
aquells anys 20 es van popularitzar les vetllades 
comptaven amb la participació de cantants, 
ballarines i formacions prou diverses, algunes fins i 
tot properes als espectacles de circ. D’entre aquest 
conjunt d’artistes van esdevenir molt populars les 
cupletistes, amb un especial atractiu pel públic 
masculí tant pel caire picant, a base de doble 
sentit, de les seves cançons, com per l’atreviment 
del seu vestuari, així l’escenari casalista d’aquells 
primers anys va veure, entre moltes altres, la Raquel 
Meller i la Pilar Alonso. Ara aquests aspectes ens 
poden semblar gairebé irrellevants, però en aquells 
anys van suposar tota una alenada de permissivitat 
i llibertat que tornaria a resultar impensable durant 
la postguerra.

El saló a punt per a un ball de Carnestoltes l’any 
1927, amb una curiosa carota decorativa que 

ocupava la part superior de la boca del teatre.  
Fons Josep Durich. Arxiu Comarcal de l’Alt Penedès

Interior d’un carnet del ball de solters 
del Carnaval de l’any 1928

 Arxiu de l’entitat 



La pantalla Casalista

El cinema aniria agafant empenta a mesura 
que se’n perfeccionés la tècnica i aparegués 
el sonor i més tard el color, tot i que contribuïa 
a l’interès del tema el fet que la sala hagués 
d’estar a les fosques. Les parelles, més o menys 
enamorades, hi anaven acompanyades d’una 
tercera persona que vetllava per la correcció, tot 
i que la coneguda com a “fila dels mancos”, la 
darrera del primer pis del nostre Casal, forma part 
de la història personal de diverses generacions. 
Les sessions dels festius permetien passar-hi tota la 
tarda amb pel·lícules de gènere -la dolenta, la de 
riure, la de “tiros” i la bona-, acompanyades de 
piano en l’època del mut. 

El 12 de desembre de 1929, s’hi va realitzar una 
de les primeres projeccions d’”Un chien andalou” 
l’històric curt surrealista de Luís Buñuel i Salvador 
Dalí. La projecció va ser promoguda per la colla 
universitària que feia possible la revista “Hèlix”, 
de caire avantguardista que entre 1929 i 1930 es 
va imprimir a Vilafranca, un d’aquests era Rodolf 
Llorens i Jordana, fill del cafeter del Casal, Pere 
Llorens.

El cinema també va gaudir de més permissivitat 
amb l’arribada de la segona República i el dia de 
Tots Sants del 1931 la pantalla de la Principal va 
oferir la projecció de ”El crucero Potemkin”, l’obra 
mestra del director soviètic Serguéi Eisenstein que 
s’anunciava com ”la pel·lícula tantes vegades 
suprimida”, peça magistral del cinema mut. 
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Cartell de la programació del 5 al 8  de 
desembre de 1931 on hi destaca  

‘El crucero Potemkin’, 

Arxiu Societat La Principal



UNA MIRADA
AL PASSAT

1981

El butlletí anunciava l’actuació de ‘La 
Trinca’ en el marc de les Festes de la 

Mercè, presentant el seu darrer treball,  

Nou de Trinca

La revista també mantenia un dels 
seus anunciants habituals, BESOLÍ 

NICOLÀS S.A.   
anunciava el valor que per a 
un propietari d’un FIESTA 
podia tenir el seu cotxe fins i 
tot quan se’l venia.

¡Se va a enterar de lo que 
vale un Ford Fiesta! ... 
cuando lo venda.

El butlletí de juliol a setembre de 1981 
destacava en la seva portada que 
el soci i picapedrer Pau Estruch havia 
fet una reproducció de l’escut de 
l’interior del teatre que en aquelles 
Festes de la Mercè seria col·locat a la 
façana de l’entitat.

A l’interior del butlletí es dedicava 
un ampli espai a la programació 
dels actes de la Mercè, però també 
s’hi va incloure una reproducció de 
l’escrit presentat per l’entitat davant 
el delegat provincial del Ministeri 
d’Indústria i Energia, oposant-nos 
a la concessió minera sol·licitada 
per Cales de Pachs, ja que podria 
esdevenir perjudicial per als projectes 
de futur de l’entitat previstos si 
s’adquiria la muntanya de Sant 
Jaume i perjudicial per a Vilafranca.

     



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT
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ACTIVITATS FAMILIARS         

El Club Family consolida 
l’oferta de cinema infantil  
El passat 23 de maig tenia lloc la primera 
projecció de cinema familiar amb material de 
Pack Màgic. Una de les distribuïdores de cinema 
amb més experiència al país,  que ofereix  
pel·lícules que estimulen la sensibilitat estètica, 
l’educació emocional i la transmissió de valors 
socials i culturals.

Tot això amb l’acompanyament d’en “Calaf”, 
que és qui rep els infants, els familiaritza amb 
l’espai i introdueix el contingut de les pel·lícules.

ENTITAT            

El Casal rebem un llegat de 
100 cartells històrics 
El passat 11 de maig, Iker Junquera Landeta, 
propietari de la llibreria LAGAIA BOOKS de 
Badalona, va fer entrega a l’entitat d’un total 
de 100 cartells que daten dels anys 30 i que ens 
permeten fer un repàs, no només de la intensa 
activitat del Casal en aquests anys, sinó també de 
la història cultural de Vilafranca.

Tots els cartells tenen un molt bon estat i han 
estat afegits al nostre arxiu, ampliant així el fons 
documental del Casal i facilitant que en un futur 
no massa llunyà, es pugui plantejar exposar part 
d’aquests cartells i altres materials relacionats. 

ENTITAT       

Assemblea general 2021
El passat 12 de juny tenia lloc l’Assemblea 
General ordinària i extraordinària corresponent a 
l’any 2021. 

Tots els punts plantejats referents al tancament 
de l’exercici 2020 i el projecte i pressupost per al 
2021 van ser aprovats amb un ampli suport dels 
socis i sòcies assistents, així com el manteniment 
de les quotes socials. A l’assemblea també es 
va fer la presentació dels actes previstos per 
al Centenari del teatre i es va aprovar una 
modificació puntual de dos articles dels estatuts 
socials referents als objectius de l’entitat i a la 
definició dels sistemes de pagaments de quotes.      



ACTIVITAT      

Aquest any, vam tornar a omplir l’escenari de dansa  
Després del parèntesi obligat per la pandèmia que ens va impedir dur a terme el festival de dansa de 
l’any passat, aquest 2021 vam poder recuperar aquesta cita on gaudim amb el treball de l’alumnat i amb 
la creativitat a escena, que any rere any no deixa de sorprendre’ns. 
L’equip dirigit per Neus Fransi va crear dos festivals per poder-lo adaptar a l’aforament reduït del teatre 
i per garantir la seguretat de l’alumnat, el professorat i les famílies. Durant els espectacles es va fer una 
demostració de tot el que l’alumnat ha après al llarg d’aquest curs, marcat per la pandèmia, classes en 
línia i, sobretot, amor per la dansa, esforç i adaptació constant.



ACTUALITAT
DE L’ENTITAT
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ACTIVITAT        

El VAAC tanca amb una molt 
bona valoració  
La primera edició de la mostra ‘Vilafranca Aparador 
d’Art Contemporani’ finalitzava el passat 30 de maig 
amb un molt bon balanç d’impacte, participació 
i resultats en relació amb el lloguer de locals 
participants. 

Tot i ser una primera edició, les visites guiades van 
comptar amb l’assistència de 134 participants i 
es van llogar dos dels nou locals participants. Uns 
resultats molt ben valorats per l’equip coordinador 
que ja permeten començar a pensar en la futura 
edició de 2022.  

ENTITAT       

El Consell Consultiu perfila 
noves línies de treball   
El Consell Consultiu, un consell Intergeneracional 
de socis i sòcies que proposen idees i fan 
del Casal un espai d’intercanvi, en trobades 
periòdiques, reprenia la seva activitat el passat 
5 de juny després de l’aturada de les seves 
trobades a causa de la pandèmia. 

A la sessió es va analitzar el nou format de Cercle 
Social, es va fer repàs dels nous projectes de 
recerca i es va acordar crear una comissió  de 
treball centrada en la generació de vincles i les 
estratègies de comunicació.

ACTIVITATS            

Primers fruits del projecte 
formatiu ‘Arteria’  
Divendres 11 de juny i diumenge 13 de juny, el 
Teatre Casal va acollir les primeres obres de finals 
de curs de la nostra escola de teatre Artèria, 
projecte que naixia el setembre de 2020 de 
reformular l’antiga EFIT i incorporar també el cant 
d’entre les disciplines de l’escola.

Un final de curs amb la posada en escena de sis 
espectacles adaptats i dirigits pels professors Marc 
Martí i Mario Larrubia, on es va poder gaudir del 
treball d’una trentena d’alumnes de diferents grups 
d’edat corresponents al curs 2020/2021.    

Les obres representades van ser:

El petit príncep – Grup mitjans 1
Hansel i Gretel – Grup mitjans 2
Terra Baixa- Grup grans 1
Hamlet -  Grup grans 2
La ploranera – Grup adults Marc Martí  
Homes! Dones! – Grup adults Mario Larrubia

954 €
Aquest és l’import del donatiu lliurat a 

Creu Roja de l’Alt Penedès com a resultat 
de la taquilla inversa dels espectacles 

d’Arteria’ del final de curs de juny.   



NOVA ACTIVITAT        

Humanitats a la fresca!
Aquest estiu de 2021 l’entitat incorporava un nou 
curs en l’àmbit de les humanitats, que portava 
per títol: “La història parlada. Mots i expressions 
que expliquen qui som”.

Un curs impartit  pel professor Marc Jobani 
que va tenir una molt bona acollida, tant pel 
contingut com pel fet de fer-lo en dos espais 
singulars i adequats a l’època estival; el pati 
del celler Mascaró i el pati del nou edifici de la 
Fundació Pinnae al carrer Sant Bernat.  

ENTITAT            

Vam recuperar l’homenatge 
del 2020 als socis i sòcies 
Dissabte 5 de juny, l’entitat va retre homenatge 
als socis i sòcies que l’any 2020 havien de ser 
reconeguts pels 75, 50 o 25 anys de pertinença al 
Casal.

L’acte també va tenir un espai per homenatjar 
les trajectòries de dos dels socis més veterans al 
capdavant d’una secció, el David Ripoll i el Jordi 
Badia i un espai per al record pòstum cap a Josep 
Maria Mateu, a Joan Bages, a Josep Senabre i a 
Lluís Santos. Un acte emotiu i proper per reconèixer 
el valor de la pertinença i el compromís dels nostres 
socis i sòcies amb la cultura i la societat. L’acte 
va cloure amb les paraules del president Jaume 
Massanell i amb la presència a l’escenari de Lluís 
Casas. Tots dos socis amb 75 anys de pertinença al 
Casal.

ALIANCES CULTURALS       

Presentació del llibre  
‘Nervis a la graderia’ 
El passat 17 de maig, la sala Zazie acollia la 
presentació del llibre ‘Nervis a la graderia’ a 
càrrec de la seva autora, Eva Garcia. Aquest 
llibre ens apropa a les claus per potenciar 
un ambient positiu en la pràctica de l’esport 
dins l’àmbit familiar, escolar i també en les 
competicions o partits.
 
La presentació també va comptar amb la 
participació del membre de la junta del Casal, 
Marcel Esteve, l’exjugador i entrenador de la S.E. 
Casal, David Domènech, i de Miquel Fuentes, 
il·lustrador del llibre.


