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Un altre any, puntual a la cita, arriba la nostra anhelada Festa Major. 
Honestament, desitjaria tenir el do de paraula de l’enyorat Joan Roig i Piera per 
transmetre-us els sentiments d’alegria i joia que em desperten aquestes dates, 
tal com ell magistralment espigolava al programa de la festa any rere any, 
convertint el seus escrits en cita i lectura obligada per a vilatans i estiuejants, 
cubellencs tots. 

Durant els propers dies les gralles, els timbals, els picarols i la pólvora ens 
donaran un respir de la feina diària i ens duran abraçades i retrobaments 
amb amics i companys amb qui compartim la passió comuna del gaudi de les 
nostres tradicions i festes populars. Seixanta anys després de la inauguració 
dels nostres gegants Abdon i Assumpta, seguim xalant amb la mateixa 
innocència que els nostres infants i avantpassats. Només cal veure les imatges 
de l’inesgotable arxiu de l’estimat Antoni Pineda per copsar com, en blanc i 
negre o en color, els cubellencs sempre hem tingut una especial connexió amb 
les nostres arrels i com hem convertit aquesta festa en una via d’integració 
i enriquiment amb l’adhesió de tots aquells que s’hi han volgut sumar, sense 
importar el seu origen o condició.           

D’acord amb la Comissió de Festes, doncs, us presentem un programa 
d’activitats ben ampli i variat, amb activitats per a tots els públics i en diversos 
sectors del municipi. Enguany ens hem de felicitar pel 20è aniversari del Viagrot 
i els darrers actes de la commemoració del 50è aniversari del CF Cubelles. 

La cita és obligada i cada cop som més les cubellenques i cubellencs que 
planifiquem les nostres vacances tenint en compte l’assaig general, el Rock City, 
el pregó a Can Travé, la nit dels focs... 

Un exemple n’és el llançament dels dotze morterets, que ha passat de ser un 
acte en què gairebé ens concentraven els quatre electes i els més motivats 
de festa, a una cercavila que dóna molta magnificència a un dels actes 
fonamentals del programa: el pregó. I tot plegat, gràcies, també, a la qualitat 
de les pregoneres i els pregoners, persones arrelades a la nostra vila que 
han estat capaces de transmetre a les noves generacions la seva passió per 
Cubelles. Enguany, la mestra de l’escola Charlie Rivel, Txus Hidalgo, recentment 
jubilada després de passar els seus 40 anys de professió al mateix centre, ens 
farà gaudir amb les seves confidències i records de l’espectacular marc dels 
jardins de Can Travé, pels quals vam apostar per donar l’impuls definitiu al tret 
de sortida de la nostra Festa Major.

I com cada any, us animo a deixar de banda les preocupacions, l’estrès i la 
feina, i sortir al carrer a gaudir de la nostra llibertat individual, però sense 
oblidar respectar a les altres persones que ens acompanyen a l’espai públic. 
En un any en què s’han mediatitzat alguns casos vergonyants de violència 
masclista relacionats en l’àmbit de l’oci nocturn, hem de dir prou. Com a 
societat, ens fa molt de mal. Recordeu que quan diem no, vol dir no. I no hi ha 
interpretació possible. 

Que gaudiu de la música, els balls i les activitats. Visca la Festa Major!!!!!!!

Visca Cubelles!!!!!!

Ja és Festa Major!

Rosa M. Fonoll i Ventura
Alcaldessa de Cubelles
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No hi ha colors sense llum,
ni estiu sense cultura

L’estiu té un color i no és el verd, ni el lila, ni el taronja. Groc. Del Sol, 
de l’or, de la llum.

La llum de les bones idees, de l’energia que ha fet possible que 
tinguem una brillant programació de la Festa Major.

Tindrem música, ball, pintura, teatre, espectacle. I no estem 
per celebrar res amb nou persones innocents a la presó; però, 
precisament per ells, hem de fer que el país no s’aturi.

El Groc de la sorra, de la nostra costa daurada. Mar que ens delimita 
i ens fa grans alhora. Mar que només mirant-lo ens fa sentir 
tranquil·litat, serenor, llibertat. 

L’estiu de la Festa Major. És un temps per gaudir, per sortir, per ballar, 
per aplaudir, per no patir.

Festa (esdeveniment de caràcter social organitzat de forma pública 
amb l’objectiu de passar-s’ho be plegats) Major (que excel·leix en 
quantitat o qualitat)

Com deia Joan Miró, Primer, per ser Universal, cal ser Local.

Visca la Festa Major 

Ester Pérez i Masana
Regidora de Cultura
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Ens trobem amb el Shozo Somekawa a la terrassa inte-
rior d’un dels bars del centre del poble. Prop del Centre 
Social Joan Roig i Piera, on la Regidoria de Cultura guar-
da el cartell de la Festa Major com un gran tresor. Prop 
d’on, durant tot el mes d’agost, es podrà visitar la seva 
exposició “d’obra gran” amb quadres de 5 metres. 

Arriba amb un somriure d’orella a orella, amb un diari 
sota el braç i una carpeta que amaga retalls de prem-
sa on s’explica la seva trajectòria i on guarda mostres 
de les diferents exposicions que ha realitzat.  Aquesta 
informació ens ajuda a fer-nos una idea de qui és 
i com és la feina de l’artista local que ha escollit la 
Comissió de Festes per il·lustrar el cartell d’enguany. 

En Somekawa va néixer el 1957 a Sasebo, a la província 
de Nagasaki, al Japó. Va estudiar Belles Arts a la Uni-
versitat de Nagasaki i durant 5 anys va exercir com a 
professor a diferents instituts del país nipó. 

Als 15 anys ja dibuixava a l’oli. Tot i que en un primer 
moment pintava quadres paisatgístics i figuratius, 

amb el pas dels anys, s’ha especialitzat en la pintura 
abstracte. És amb aquest tipus de pintura com se sent 
més lliure i pot expressar millor els seus sentiments i la 
seva visió d’un món ple de color. 

El 1988 va fer un canvi radical a la seva vida. Havia via-
tjat a Barcelona atret per l’obra d’autors com Picasso, 
Miró i Dalí, i li va agradar tant, que va decidir quedar-se. 
Acompanyat per la seva dona Satoko i els seus fills pe-
tits Maho i Eiki, van buscar un lloc tranquil a prop del 
mar que els recordés els seus orígens. I així va arribar 
a Cubelles. Un cop instal·lat es va integrar ràpidament. 
De fet, recorda com els seus fills, al poc temps de co-
mençar l’escola, li demanaven quedar-se a la vila. Es van 
fer un lloc entre els veïns i es van integrar tant que, tot i 
que ara la Maho viu a França i l’Eiki a Mèxic, en Shozo i la 
Satoko s’han quedat a Cubelles i, de moment, no tenen 
intenció de tornar al Japó. 

Al 1994 va començar a treballar com a il·lustrador al diari 
Avui. Lluny de la pintura abstracte posava imatge i color 

AUTOR DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE CUBELLES 2018
L’artista japonès recupera la pintura il·lustrativa per mostrar-nos la seva visió de la festa 
La sala d’exposicions del CSIDE acollirà durant tot el mes d’agost la seva nova exposició

Shozo
Somekawa
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a les reflexions de la contraportada. Sempre parlant 
de política, economia i la relació Catalunya – Espan-
ya. I de tant en tant, amb un gest de complicitat cap 
al seu país d’origen. Ho va fer durant 21 anys, fins 
que va arribar la crisi al sector i es van acabar els 
encàrrecs. 

Durant tota la seva trajectòria ha exposat a diferents 
indrets de Cubelles: al desaparegut Celler Pic&Jazz, 
a la sala d’exposicions del Centre Social, als Jardins 
de Can Travé i a casa seva. Ha exposat a la Galeria 
Ismes i al Restaurant La Cucanya de Vilanova i la Gel-
trú; i també ha treballat molts anys amb la Galeria 
Valentí de Sant Pere de Ribes. Per Espanya ha deixat 
veure la seva obra a llocs com la Sala d’Exposicions 
d’Iber Caja a la Rioja i a la Galeria Sopa de Letras de 
Valencia. Al Japó ha exposat en diferents sales de 
Tòquio, Kobe, Hiroshima i Nagasaki. I ha aconseguit 
diferents reconeixements, com el segon premi en un 
concurs de segells celebrat pel 50è aniversari de la 
Declaració Universal dels Drets Humans. 

Actualment ocupa el seu temps pintant, preparant 
exposicions i encàrrecs, però també fent classes de 
japonès a diferents escoles d’idiomes, acadèmies o 
associacions. Això sí, cada mes de setembre s’escapa 
a veure la seva família al Japó i a la seva cita anual 
amb l’exposició al Bar Musical Polepole. Allà mostra 
la seva obra, on té clients fixes, i actua com a músic 
aficionat, un dels seus cops amagats.

És la segona vegada que li encarreguen el cartell de 
Festa Major. I d’una experiència a l’altre, un canvi im-
portant. El primer el va dibuixar a mà. Aquesta vegada 
ha utilitzat les noves eines tecnològiques que té al 
seu abast. No tenim el privilegi d’haver-lo vist en el 
moment de fer aquesta trobada i en Shozo no ens 
deixa moltes pistes. Ens diu que no és abstracte, que 
ha tornat als seus orígens i ha apostat per les il·lus-
tracions amb figures que fan referència a gegants i 
dracs. “Molt de Festa Major” ens comenta. I segur que 
amb molt, molt color. 
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“Cubelles és
el lloc que vaig 
triar per viure
la resta de la 
meva vida i no
ho canviaria
per res del
món”
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Durant 40 anys, aquesta manxega procedent del petit 
poble de Torrenueva ha estat una de les mestres més 
carismàtiques que han passat per l’escola Charlie Ri-
vel. Des que va aprovar les oposicions l’any 1977 i fins 
la seva jubilació l’estiu del 2017, ha treballat única i ex-
clusivament a Cubelles, amb una fidelitat i estima que 
la Comissió de Festes ha volgut posar en valor a l’hora 
de designar-la Pregonera de la Festa Major 2018.

A la Xús Hidalgo se li omple la cara amb un gran 
somriure quan parla de Cubelles i recorda com el 
destí la va dur aquí. Un cop acabats els estudis de 
Magisteri, guiada per “una bogeria de joventut”, va 
inscriure’s per opositar a Barcelona. Tot i que al cap 
de poc se’n va penedir, ja no va poder rectificar-ho i 
al cap de poc superava els exàmens sense saber qui-
na escola triar. Davant la incertesa, es va deixar guiar 
per dos amics que havia conegut durant els exàmens, 
en Mani Lanaspa i la Pilar González, que havien es-
collit Cubelles. Dit i fet, s’aventurava amb ells sense 
imaginar-se que en aquella escola coneixeria la seva 
futura parella, en Víctor Alari. 

Començava així una nova vida que no tindria bitllet 
de tornada a la Manxa. “Cubelles és el lloc que vaig 
triar per viure la resta de la meva vida i no ho can-
viaria per res del món”, afirma convençuda, feliç que 
les seves filles Clara, Aïda i Marta hagin nascut i cres-
cut aquí. “Qui m’havia de dir a mi que a mitjans dels 
80 inscriuria la meva primera filla a l’escola posant 
el català com a llengua materna, jo que venia de la 
Manxa parlant un castellà d’estar per casa!”, explica 
entre riures.

Amb la seva arribada a Cubelles, l’Ajuntament li va 
oferir allotjament en diversos habitatges previstos 
per als mestres. Les cases annexes a l’escola Charlie 
Rivel ja estaven ocupades i, casualitats imprevisibles, 
el primer lloc on va viure la Xús va ser una petita casa 
de la finca Can Travé, on aquest proper 14 d’agost lle-
girà el pregó de Festa Major. Una responsabilitat que 
li provoca “il·lusió i orgull”, i que assegura que no pot 
comparar al pregó que li van encarregar al seu poble 
natal la tardor del 2013.

A un mes exacte de l’esclat de la festa, la Xús ens 
atén des de Torrenueva, admetent que té el cor dividit 
entre la Manxa i Catalunya. Si durant 40 anys la feina 
a l’escola no li va permetre anar a la seva terra tant 
com voldria, ara que gaudeix de la jubilació procura 
equilibrar la balança. I, alhora, reverteix una paradoxa: 
sempre havia estat a Torrenueva quan era la Festa 

Major de Cubelles, i havia estat a Cubelles quan eren 
les festes de Torrenueva. La Xús recorda que les fes-
tes cubellenques coincidien de ple amb la visita que 
feia a la família durant les vacances d’agost, mentre 
que la celebració a la Manxa és al setembre, quan ella 
ja tornava a l’escola.

Tot i la distància a què es trobava durant la Festa Ma-
jor fins fa ben poc, explica amb emoció que l’estiu del 
2014 va seguir a través d’internet el pregó d’en Joan 
Vidal. Des que l’estiu passat es va jubilar, però, ja pot 
gaudir ‘in situ’ de la festa cubellenca. I no dubta a 
l’hora d’escollir què és allò que més la fascina: “el cer-
cavila és un acte preciós que em fa posar la pell de 
gallina”. Preguntada pels motius que la duen a aques-
ta tria indiscutible, assegura que “veure tot el poble al 
carrer, observant la intensitat amb què ho viuen els 
membres de les colles i la felicitat dels espectadors 
ho fa un acte espectacular”.

A l’hora d’intentar esbrinar què inclourà la Xús al seu 
pregó, explica que la seva il·lusió és relatar “amb sim-
patia” la seva arribada a Cubelles i l’estima que de 
seguida va tenir per Catalunya com a terra molt dife-
rent del seu lloc de naixement. En aquest recorregut, 
apunta que no hi faltaran clicades d’ullet a la seva 
trajectòria com a mestra i als milers d’alumnes que 
ha conegut. “Alumnes als quals mai, mai, mai se m’ha 
passat pel cap adoctrinar”, afegeix, amb to reivindi-
catiu.

Tampoc descarta fer alguna pinzellada sobre el futbol 
i la seva passió pel FC Barcelona, que tants moments 
de complicitat i amables discussions li ha brindat 
amb bona part dels seus alumnes a les aules. Ara que 
ja està jubilada, confessa que la samarreta del Barça 
que lluïa l’endemà d’un triomf important era “un re-
curs pedagògic utilitzat amb picardia”, ja que aquella 
peça de roba ajudava a crear una “complicitat” amb 
els nens sense que ells en fossin conscients.

Mentre encara li bullen les idees al cap, té molt clar 
que el pregó l’escriurà des de Cubelles, asseguda a la 
taula de l’estudi que li ofereix vistes directes al cam-
panar. Per escriure’l, diu que agafarà una llibreta, un 
llapis, una goma, i un bolígraf vermell. I així serà com 
mica en mica perfilarà un text que s’ha proposat dur a 
Can Travé escrit a mà i amb secretisme absolut. Entre 
paraula i paraula, no hi faltarà el record pel Víctor i 
també per la seva família, que l’estarà seguint atenta-
ment a centenars de quilòmetres a través d’internet.

Gemma Sánchez i Anna Morcillo

XÚS HIDALGO, PREGONERA DE LA FESTA MAJOR DE CUBELLES 2018

Amb el cor dividit entre la Manxa i Catalunya, prepara un pregó que reculli la seva 
estima per la docència i per un poble que li va canviar la vida
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Han hagut de passar una quinzena d’anys fins a tenir les 
portes de l’Aliança obertes novament de bat a bat. Des-
prés d’una intensíssima tasca de recerca de fons de fi-
nançament, la implicació de la població, la complicitat de 
tot el consistori i, finalment, la professionalitat de l’em-
presa responsable de les obres de rehabilitació, l’històric 
edifici de la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança de Cu-
belles ja està a punt i, en el moment d’escriure aques-
tes ratlles, pendent de la resolució dels darrers tràmits 
burocràtics per tal de fer efectiva la seva reobertura.

Tot plegat, una operació gairebé quirúrgica que ha aglu-
tinat actors ben variats, de diverses sensibilitats i con-
dicions que han sabut trobar espais comuns per tal de 
fer viable i possible la recuperació del gran centre de 
creació cultural de la vila al llarg del segle XX, amb el 
permís del Círcol Cubellenc, origen de l’Aliança i tancada 
arran de l’ensulsiada de la Guerra del 36.

Com és sabut, l’entitat va néixer el 30 de juliol de 1914 , 
just l’any de la creació de la primera institució d’autogo-
vern des del Decret de Nova Planta, la Mancomunitat de 

Catalunya, i, entre d’altres fets històrics, l’esclat de la 1a 
Guerra Mundial. Com el Círcol, la seva vocació era la de 
proporcionar activitats d’esbarjo i diversió als seus socis 
mitjançant la seva impressionant sala de teatre i ball i, 
al pis superior, el cafè de la societat. El seu promotor 
i mecenes fou l’indiano Pere Escardó Pedro, nebot de 
l’americano Joan Pedro i Roig, i alcalde del poble en el 
moment de la fundació de l’entitat. Ja fóra per afinitat 
personal al batlle i el seu entorn o bé per la complexitat 
social del moment, tant en l’àmbit nacional com en el 
local, el cert és que des de la seva constitució, l’Aliança 
seria associada al catalanisme conservador de la Lliga 
Regionalista mentre que el Círcol Cubellenc estaria més 
vinculat al republicanisme d’ERC. Tanmateix, tal com al-
guns socis veterans recorden, com el mateix Antoni Pi-
neda, la realitat no era tan monolítica i dins de les seves 
respectives bases socials n’hi havia més varietat que no 
pas entre les seves directives i, al final, bona part dels 
socis s’apuntaven a una o altra entitat per tradició fami-
liar o per identificació a les activitats organitzades. 

L’Aliança
de Cubelles
(1914-2018).
La reobertura
d’una entitat centenària

Foto cedida per Antoni Pineda (Festa Major 1995)
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Durant els anys de coincidència, la rivalitat entre les 
dues societats va implicar tota una disputa per veure 
qui portava les millors orquestres i organitzava les acti-
vitats culturals més atractives, beneficiant, de retruc, el 
conjunt del veïnat de Cubelles, que podia gaudir d’una 
programació lúdica d’allò més atractiva per a un poble 
que fregava els 800 habitants. 

Al llarg de la seva història, l’Aliança va aixoplugar tota 
mena d’actes com concerts, balls, teatre, caramelles, 
cinema, tennis taula i, igual que el Círcol, una coopera-
tiva pensada per donar auxili als seus associats en cas 
d’emergència i subministrament de queviures i altres 
articles.

Amb la clausura del Círcol Cubellenc un cop fineix la con-
tesa bèl·lica, la Societat Recreativa i Cultural L’Aliança es 
consolidaria pràcticament com a únic centre de creació 
i activitat cultural i capitalitzaria l’oferta lúdica del mu-
nicipi, juntament amb l’Ajuntament i alguna altra entitat 
més modesta. 

Indefectiblement amarada de la realitat social de cada 
època, l’entitat viuria un canvi de rumb significatiu i 
deixaria enrere el seu tarannà conservador just quan, 
a les darreries del franquisme, bona part del jovent del 
municipi aniria prenent protagonisme en la seva es-
tructura interna i la dirigiria cap a la participació activa 
i reivindicativa del clam de llibertat que exigia el país i, 
també, bona part del municipi.

Al seu si, entre d’altres, naixeria el CF Cubelles i es ges-
taria L’Entesa per Cubelles, formació independent que 
protagonitzaria bona part de la història política de la vila, 
sobretot durant les dècades dels 80, 90 i començaments 
del 2000. I també, al seu interior, s’organitzaria bona part 
de la resistència i l’oposició a la Tèrmica, infraestructu-
ra que generaria una gran controvèrsia al poble i que 
ara, ironies del destí, està a punt de desaparèixer just 
en el mateix moment en què reneix la Societat Recreati-
va i Cultural L’Aliança. Parafrasejant Napoleó, “cent anys 
d’història ens contemplen”. Felicitats a tothom!!               

Lolo Garcia 



12

Cubelles



13



14

Introducció
Diuen que una cosa porta a l’altra i 
aquest treball no s’hauria publicat, 
almenys en la present festa major, si 
enguany no s’hagués produït, primer, 
el retorn d’Els Pastorets i, seguida-
ment, una exposició fotogràfica sobre 
l’obra de Folch i Torres representada 
durant molts anys pel Grup de Teatre 
del Casal de Cultura. El dia que es va 
inaugurar l’exposició, Joan Amorós 
va intervenir per recordar aspectes 
d’Els Pastorets de quan van ser es-
cenificats pel grup de L’Espetec que 
ell mateix dirigia. El tema despertà la 
curiositat, si més no, d’un membre de 
la junta del GEC Amics del Castell, 
Rafael Ibáñez, qui va suggerir donar 
a conèixer tota l’activitat teatral por-
tada a terme per grups locals en una 
publicació. I això és el que hem dut 
a terme en aquesta separata en què al 
costat d’investigacions inèdites s’hi 
troben històries de grups teatrals que 
ja havien sigut estudiades en alguns 
dels llibres de temàtica cubellenca 
que hem realitzat. En aquests casos 
hem fet una revisió i/o ampliació del 
grup en qüestió. 

Des de les acaballes del segle XIX, 
com a mínim, Cubelles ha tingut una 
activitat teatral bastant considerable 
–malgrat alguns períodes d’intermi-
tència–, tant d’obres efectuades per 
grups locals, tots ells amateurs, com 
d’altres representades per col·lectius 
forans, àdhuc professionals. Abans 
de la guerra, tant el Círcol Cubellenc, 
fundat el 1890, com la Societat L’Ali-
ança, creada el 1914, disposaven d’un 
elenc teatral. En els anys de la post-
guerra la cultura i la llengua catalanes 
foren anorreades pel franquisme i la 
tasca teatral passà a exercir-la, de ma-

nera lloable, l’anomenat Quadre Escè-
nic, emparat en el Centre Parroquial. 
És, malgrat tot, una època esplendoro-
sa per al teatre local, amb una continu-
ïtat d’actuacions que comptaven amb 
el mèrit de ser fetes en català. Eren, 
en la seva majoria, drames romàntics 
i comèdies dels grans autors catalans 
(Josep Maria de Sagarra, Guimerà, 
Rusiñol, Frederic Soler Pitarra, Ig-
nasi Iglésias o Pous i Pagès), moltes 
de les quals també havien estat esce-
nificades pels del Círcol Cubellenc i 
l’Aliança. Les funcions sovint eren 
acompanyades per sainets. 

Més endavant, a finals dels anys sei-
xanta, va aparèixer el grup teatral del 
Centre d’Esplai L’Espetec, amb un re-
pertori que combinava comèdies amb 
teatre infantil i juvenil. A continuació, 
a finals de la dècada dels vuitanta, va 
néixer el Grup de Teatre del Casal de 
Cultura, que ha quedat identificat, so-
bretot, amb Els Pastorets, però també 
amb les lectures dramatitzades que ha 
portat a terme durant molts anys. És 
l’únic elenc local que segueix actiu. El 

darrer grup sorgit a Cubelles, a princi-
pi de segle, va ser La Tramoia, perta-
nyent a L’Aliança. Va tenir una trajec-
tòria intensa però efímera i gairebé la 
totalitat del seu repertori estava basat 
en comèdies divertides. A més dels 
grups esmentats, també dediquem 
espais a l’activitat teatral infantil re-
alitzada per l’Escola Charlie Rivel, 
pel grup que va néixer sota l’aixopluc 
del Casal de Cultura i, fins i tot, pels 
menuts de la llar d’infants parroquial. 
Tampoc hem obviat les obres que, de 
manera puntual, van representar di-
verses colles d’estiuejants.

Pel que fa a les sales dedicades a tea-
tre, essencialment n’hi ha hagut tres. 
La primera, la del Círcol Cubellenc, 
coneguda anys després com la “sala 
vella”, clausurada per les autoritats 
franquistes després de la guerra (es-
tava situada on actualment hi ha el 
Restaurant Armengol). La segona, 
i de manera primordial, la de la So-
cietat L’Aliança, la “sala nova”, en 
contraposició a la seva rival. Des de 
la seva inauguració, l’any 1914, ha 
acollit no solament les activitats prò-
pies de l’entitat sinó també la d’altres 
col·lectius. En els darrers anys ha estat 
tancada a causa d’unes obres que no 
arribaven mai –provisionalment l’ha 
substituït la sala sociocultural–, però 
aviat tornarà a ser el pal de paller de 
les manifestacions culturals de la vila. 
I el tercer local, de petites dimensions 
–aquest no disposava de llotges, a di-
ferència de les altres dues sales–, és el 
que s’habilità al Centre Parroquial a 
finals de la dècada dels quaranta i que 
va ser utilitzat fins a la segona meitat 
dels anys seixanta.

Les Teresines de Cubelles, amb el Grup de Teatre del Casal de Cultura, és la darrera obra que fins ara s’ha representat 
a Cubelles (Foto del cartell dissenyat per Mònica Tortosa).

Els protagonistes de La ferida lluminosa, el 14 d’agost 1959: Jordi Font, Lluís Poch, Maria Josepa Vidal, Salvador Estalella, 
Andreu Planas (director) i Alfons Aviñó (AAP).
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No se sap exactament quan es va co-
mençar a fer teatre a Cubelles però 
sí que és cert que el primer elenc 
documentat el trobem dins el Círcol 
Cubellenc, l’entitat pionera del mu-
nicipi, fundada l’any 1890. En aque-
lla època de finals del segle XIX el 
teatre, conjuntament amb el ball, era 
l’única diversió de què disposaven 
els cubellencs. Els estatuts del Cír-
col Cubellenc establien que la Junta 
General de l’entitat estava obligada 
a nomenar una Comissió Dramàti-
ca per tal que aquesta s’encarregués 
d’organitzar funcions representades 
pels mateixos socis. 
No hi ha documentació sobre el ti-
pus d’obres que es representaven en 
aquells primers anys, però per fons 
orals sabem que una d’elles era El 
monjo negre, de Frederic Soler Se-
rafí Pitarra, en la qual hi intervenia 
Josep Ivern Escardó.1 Una altra no-
tícia sobre teatre la trobem en una 
informació sobre la Festa Major de 
1904 que donava el Diario de Villa-
nueva y Geltrú en la seva edició del 
14 d’agost d’aquell any: “A las nue-
ve de la noche, gran función teatral, 
desempeñada por los aficionados de 
dicha villa con la cooperación de tres 
distinguidas artistas de la capital”.
1 En El Full de Cubelles (número 30, gener de 1990) va sortir publicat un article al respecte, titulat “La tradició teatral de Cubelles” i realitzat pel propi autor d’aquest treball.
2  En realitat eren de la Secció Dramàtica però com que molts membres del grup teatral també cantaven en el Cor l’Espiga això el portà a aquesta confusió.

El teatre fet per l’elenc del Círcol 
Cubellenc s’alternava, de tant en tant, 
amb la presència de grups de fora, 
principalment de Vilanova. El Diario 
de Villanueva y Geltrú, el 16 de gener 
de 1908, parla d’una actuació del grup 
de la Grècia Groga, i la mateixa pu-
blicació (13 d’agost de 1913) i també 
La Vanguardia (15 d’agost de 1913) 
comenten una vetllada teatral  prota-
gonitzada per la Unió Vilanovina en la 
Festa Major de 1913.
Ressenyes sobre l’activitat teatral
D’aquelles vetllades teatrals que es 
feien al Círcol Cubellenc en dóna 
testimoni un article publicat el 1922 
a l’Aurora, òrgan dels Cors de Clavé, 
arran d’una visita a Cubelles que els 
dies 4 i 5 de juny d’aquell any va fer 
la coral Els Pescadors, de la Barce-
loneta. El seu cronista, Enric Netto, 
escrivia, entre altres coses: 

“...Després de sopar anàrem al 
Círculo Cubellense, on tenia lloc 
l’anunciada funció. Es represen-
tava la celebrada obra d’Albert 
Llanas, Don Gonzalo o l’orgull del 
gec en tres actes i posada en escena 
per elements de l’Espiga. 2 Per cert, 
hem de manifestar que ens agradà 
molt, tant per l’execució com per 
la presentació (...)”.

També al diari La Vanguardia (29 
d’agost de 1925) trobem una altra 
interessant nota sobre una obra re-
presentada per la Secció Dramàtica:

“Durante los días 15, 16 y 17 se 
celebró la fiesta mayor con gran 
animación y brillantez. Los bai-
les estuvieron animadísimos, su-
perando a los de años anteriores. 
En la antigua sociedad Círculo 
Cubellense se puso en escena 
el drama de Guimerá «María 
Rosa». El teatro fue insuficiente 
por el público que se aglomeró 
allí deseoso de admirar la labor 
artística del grupo dramático del 
Círculo, que al final de cada acto 
cosecharon muchos aplausos.”.

Poques dies després, de nou La Van-
guardia (18 de setembre de 1925) 
informava d’una nova actuació de la 
Secció Dramàtica:

“Como era de esperar, la fun-
ción a beneficio del primer actor 
don Juan Socías resultó un éxito 
brillante. El numeroso públi-
co que acudió al teatro Círculo 
Cubellense festejó continua-
mente a los intérpretes colmán-
doles de aplausos. Comenzó la 
función con el drama “«La mort 
civil» en el que todos los artis-

Membres de la Secció Dramàtica i simpatitzants en una excursió a Reus, el 14 d’abril de 1935 (AA).

La Secció Dramàtica del Círcol Cubellenc
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tas hicieron una  labor acerta-
dísima sobresaliendo la señori-
ta Carmen Socías y los señores 
Trivino Escola y Socías.”

  

Una altra imatge de l’excursió de 1935, aquesta corresponent al castell d’Escolnarbou (AA).

Per altra banda, les funcions per 
part de grups vilanovins continua-
ven prodigant-se en aquesta època. 
Novament el Diario de Villanueva y 
Geltrú se’n feia ressò en el seu nú-
mero del 9 de desembre de 1926:

“La Agrupació Artística Vilanovi-
na fue a representar en el vecino 
pueblo de Cubellas el pasado do-
mingo por la noche las tres obras 
teatrales Fart maleït, Cristeta y 
Les orelles de D. Pau, mereciendo 
los aplausos de la concurrencia 
(...) En resumen, fue una velada en 
que triunfaron el autor e intérpre-
tes de dicha obra, apuntándose un 
éxito más la Agrupació Artística 
Vilanovina”.

I pel que fa a la Secció Dramàtica, 
un altre cop és a La Vanguadia (4 
d’abril de 1928) on trobem una nota 
en què veiem que l’elenc era dirigit 
pel Dr. Remigi Juncà, el metge que 
arribà a Cubelles l’any 1926 : 

“El domingo por la noche tendrá 
efecto en el salón de dicho Círculo, 
una velada teatral a cargo de su 
cuadro de aficionados, reforzado 
con nuevos y valiosos elementos. 
Bajo la dirección del señor Jun-
cá, se pondrá en escena el drama 
de Guimerá «La festa del blat» y 
«L’encís dels 18 anys.”

Dues setmanes més tard La Vanguar-
dia tornava a fer referència de la ma-
teixa vetllada teatral:

“Muy brillantes resultaron los 
festejos que para celebrar la 
Pasqua de Resurrección organi-

zó el Círculo Cubellense (…) En 
la tarde del domingo hubo baile 
en este Círculo, siendo la anima-
ción la nota característica. Por 

la noche tuvo lugar, en obsequio 
de sus socios, una velada teatral 
a cargo de su sección dramática, 
que actuó bajo la inteligente di-
rección del distinguido señor Re-
migio Juncá. Con una labor de 
conjunto envidiable, y una pre-
sentación escénica esmeradísi-
ma, consiguieron dar el realce 
debido al magnífico drama gui-
meriano “La festa del Blat”, al 
vivir intensamente los variados 
personajes que forman la obra.
Empezó la velada con la bonita co-
media “L’encís dels 18 anys”, que 
fue muy del agrado del público. 
Como fin de fiesta se organizó un 
baile en el que se entregó la gente 
joven hasta altas horas de la ma-
drugada”.

Obres i protagonistes
D’aquells  anys vint i trenta disposem 
de moltes dades gràcies a la informa-
ció oral que ens ha arribat. Algunes 
de les obres que el grup va posar en 
escena van ser Don Gonzalo o l’orgull 
del gec, d’Albert Llanas; Terra baixa, 
Maria Rosa i La festa del blat, les tres 
d’Àngel Guimerà; El carro de l’ale-
gria, de Santiago Rusiñol, o Els vells, 
d’Ignasi Iglésias.
Sabem que a començament de la dè-
cada dels vint el director de la Sec-
ció Dramàtica era Joan Socias Creus, 
conegut com el Menut Socias perquè 
era més jove que els altres seus ger-
mans. Diuen que abans d’involu-
crar-se en el teatre aquest home sabia 
molt poc de lletra i que va ser gràcies a 

la seva tasca com a director que va ad-
quirir una certa cultura. Després d’ell 
els directors van ser el Dr. Remigi Jun-
cà, Josep Huguet Pedro i Josep Soler 
Armengol. Entre els actors i actrius hi 
havia dues filles de Joan Socias, Car-
me i Pilar Socias, al costat de noms 
com Isidre Montaner, Antoni Armen-
gol Travé, el mateix Josep Soler Ar-
mengol, els germans Josep i Salvador 
Escardó Poch, els també germans Ra-
mon i Pere Ferrer –més coneguts pel 
sobrenom de Pufarré–, Elvira Rosell, 
Consol Montaner Vidal, les germanes 
Margarida i Maria Armengol, Antoni-
eta Pons Grífols, Maria Montaner Pla-
nas, Josepa Planas Marcillas o Ricard 
Ferrer Fontanals. Sobre aquest darrer, 
la meva mare, Maria Urpí Aviñó, nas-
cuda l’any 1926, recordava que Ricard 
Ferrer a mitjan any trenta cantava La 
Violetera en una obra.
Una de les joves actrius dels anys vint 
era Josepa Planas Marcillas, qui enca-
ra recordava perfectament la seva eta-
pa teatral en una entrevista que li vaig 
fer l’any 2005: “Quan vaig començar a 
fer teatre, l’any 1926, jo tenia 16 anys. 
Teníem de director el Dr. Remigi Jun-
cà i de noies érem la Maria Montaner, 
l’Elvireta Rosell, una altra que ara no 
em ve a la memòria i jo. La primera 
obra en què vaig intervenir es deia 
L’encís dels divuit anys. Era d’un sol 
acte i només hi actuàvem tres perso-
nes, l’Elvireta, jo i el Josep Soler Ar-
mengol. Jo era la primera que sortia en 
escena. Havia de pujar dalt d’una ca-
dira i donar corda a un rellotge... Una 
altra de les obres que vam fer amb el 
Dr. Juncà va ser La festa del blat, en la 
qual hi actuàvem quasi tots els que for-
màvem part de la Secció Dramàtica”.
La Pepeta –així era coneguda–, va fer 
teatre durant uns dos anys: “Ho vaig 
deixar quan em vaig posar a festejar. 
El meu marit, Jaume Fonoll, era de 
‘dalt’ però a partir d’aleshores ja va 
passar a la sala vella. Al teatre enca-
ra vaig tenir un altre director, el Josep 
Huguet, que va substituir el Dr. Juncà 
quan aquest es va passar a L’Aliança. 
En aquesta nova etapa vam represen-
tar, entre altres, L’oncle Maurici”.
La Guerra Civil i la dura postguerra 
no solament van estroncar la trajectò-
ria de la Secció Dramàtica del Círcol 
Cubellenc sinó que van comportar la fi 
de la històrica entitat, represaliada pel 
franquisme per la seva vinculació amb 
el republicanisme d’esquerres.
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El Dr. Remigi Juncà, per raons que 
ara no vénen al cas, abandonà la 
seva vinculació al Círcol Cubellenc 
i passà a formar part de la Societat 
L’Aliança a final dels anys vint. I, 
com havia fet amb l’altra entitat, 
de seguida s’involucrà en el teatre 
reunint un grup de joves en què hi 
participaven Joan Aviñó Socias, 
Maria Lluïsa Pedro Almirall, Do-
lors Ivern Trillas, Ferran Romeu 
Urpí, Marina Papiol Robert, Joan 
Albet Aviñó i Maria Poch Soler. 
Algunes de les obres representades 
van ser: Seny i amor, amo i senyor, 
d’Avel·lí Artís i Balaguer; El preu 
de l’hort, d’Enric Lloelles; La pe-
cadora, d’Àngel Guimerà; Don 
Juan Tenorio, de José Zorrilla, i 
Els Pastorets, de Folch i Torres. De 
la primera de les esmentades obres, 
el diari La Vanguardia en feia una 
ressenya en la seva edició del 7 de 
setembre de 1928 (pàg. 24):

“Para el próximo día 8, por la 
noche, ha organizado otra vela-
da que también promete resultar 
interesante. Será consagrada al 
arte dramático, e irá a cargo de 
su excelente cuadro escénico. Se 
pondrá en escena la comedia en 
tres actos «Seny i amor, amo i se-
nyor», para cuyos estudio y en-
sayos han puesto especial cariño 
los intérpretes. Por si no fuera 
ya interesante el programa, tiene 
además el aliciente de que el pú-
blico podrá admirar una decora-
ción pintada ex profeso para esta 
obra. — C.”

Obra escrita pel Dr. Remigi Juncà (AMCUB).

Uns dies més tard (19 de setem-
bre), el mateix rotatiu barcelo-
ní elogiava la representació de 
l’obra, protagonitzada per Joan 
Aviñó i Maria Poch:

“El próximo pasado domin-
go tuvo lugar en la sociedad 
recreativa «La Alianza», la 
representación de la comedia 
«Seny i amor, amo i senyor», 
que estaba anunciada para el 
día 8 del corriente y que no 
pudo celebrarse. Fue un fran-
co éxito para los intérpretes, 
que fueron todos muy aplau-
didos al finalizar los tres ac-
tos. Muy acertada en su papel 
la distinguida señorita María 
Poch, como también el joven 
Juan Aviñó, que estuvo dis-
cretísimo. A continuación se 
representó el diálogo «Matí de 
festa», que también gustó y fué 
aplaudido.—  Corresponsal.”

El mateix Juncà, a començament 
dels anys trenta, formà un grup de 
teatre infantil –se’n deia Secció 
Infantil de L’Aliança de Cubelles– 
que debutà amb una obra de Folch 
i Torres titulada El més petit de 
tots, protagonitzada per Rita Al-
mirall Pedro i Rosa Ivern Guasch. 
A més d’elles dues, l’elenc infan-
til el formaven Maria Catllà Cibi-

ach, Teresa Fontanals Roviro-
sa, Josep Cibiach Pedro, Joan 
Rovirosa Ferrer, Antònia Pros, 
Rosa Guasch Adrià, Maria Albet 
Carbonell, Pere Rovirosa Sa-
fons, Enriqueta Papiol Robert, 
Maria Josepa Vidal Rovirosa i 
Maria Nogués Rodríguez. 
El grup representaria després 
diverses obres creades pel 
propi Remigi Juncà. Una de 
les més recordades és Somni 
d’infants, una nadalenca en 
què el polifacètic metge in-
terpretava El cant dels ocells. 
Una altra peça teatral salva-
da per la memòria oral duia 
per nom Les germanetes, en 
aquesta ocasió amb Maria 
Catllà i Teresa Rovirosa en 
els papers principals. També 
va ser molt celebrada l’obra 

A ple bosc, en la qual hi havia 
una part musical composta per la 
jove estiuejant barcelonina Ger-
trudis Armengol, interpretada per 
ella mateixa al piano i amb Rita 
Pedro i Rosa Ivern cantant a duo. 
El tàndem Juncà-Armengol va 
crear, així mateix, un quadret lí-
ric anomenat Infantívola que es 
va estrenar el 7 de setembre de 
1930 a L’Aliança amb un reparti-
ment format per Maria Catllà, Te-
resa Fontanals, Rita Pedro i Josep 
Cibiach. En aquella sessió també 
es representà una obra breu, Les 
germanetes, interpretada per Ma-
ria Josepa Vidal i Maria Nogués. 
Aquesta peça fou protagonitzada, 
en una altra ocasió, per Maria Cat-
llà i Teresa Fontanals. També hi ha 
constància de la posada en esce-
na, el 5 d’abril de 1931, de l’obra 
L’orfenet, del mateix Juncà.
Juncà no solament s’encarregava 
del teatre sinó que també combi-
nava aquesta activitat amb la de 
dirigir la colla de caramelles in-
fantil de L’Aliança, creada l’any 
1929. La Guerra Civil i, sobretot, 
l’assassinat de Juncà el juliol de 
1936, posaren fi a la trajectòria 
d’aquests grups teatrals. 

Grup de Teatre i Secció Infantil de L’Aliança

Una altra de les obres del Dr. Juncà (AMCUB).
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El Quadre Escènic del Centre Catequístic Parroquial

Un dels afers en què estava immers el 
poble de Cubelles en els primers anys 
de la postguerra era el de la reconstruc-
ció de l’església parroquial de Santa 
Maria, incendiada en els desordres 
produïts al començament de la Guer-
ra Civil. Les obres es van encetar amb 
mossèn Jaume Rosell i Bargulló de 
rector i van continuar, fins a quedar en-
llestides, en l’etapa de mossèn Miquel 
Estruch i Piera. Aquest es va fer càrrec 
de la parròquia cubellenca el setembre 
de 1946 i de seguida es marcà dos ob-
jectius: la continuació de les referides 
obres, per un cantó, i la creació d’una 
iniciativa de caràcter lúdic i cultural 
que unís el jovent en la fe i la cultura, 
per un altre. 
Per a sufragar les costoses despeses 
de reconstrucció, el mateix Estruch 
explicà que “vam començar amb la 
col·laboració dels joves fent teatre 
i buscant diners per a les obres”.  
Aquesta proposta fou el bressol del 
Centre Catequístic Parroquial, el 
qual va iniciar les seves activitats a 
L’Aliança, als voltants del Nadal de 
1946, fins que l’any 1949 es va tras-
lladar a la rectoria un cop van quedar 
enllestides les obres efectuades en 
aquest edifici per tal d’adequar-hi 
una petita sala de teatre. L’alcalde 
Josep Marsé va ser el primer presi-
dent, i de fet l’únic, del Centre Cate-
quístic. La seva presència represen-
tava un autèntic aixopluc per a poder 
realitzar les activitats culturals i, el 
que és més important i significatiu 

1 Acta de la reunió del 2 de setembre de 1950.
2  En el seu moment vam obtenir aquesta informació a través del programa d’aquella vetllada que guardava  Maria Josepa Vidal, una de les actrius.

en aquella època, que es poguessin 
fer des de la catalanitat i en la nos-
tra llengua. Una vegada enllestida 
la casa rectoral, i per tal de dur-hi 
a terme les corresponents activitats 
que, de fet, ja es venien realitzant 
en la seva gran majoria, el Centre 
Catequístic Parroquial es va haver 
de constituir de manera oficial, fent 
constar una sèrie de seccions en què 
destacava l’anomenat Quadre Escè-
nic, és a dir, el grup de teatre. 
Aquest tenia unes estrictes normes 
econòmiques: Un 25 per cent de la 
recaptació era per a les despeses del 
Centre, un 65 per cent, per als actors, 
i el 10 per cent restant, per als com-
ponents de l’elenc que no haguessin 
actuat en l’obra corresponent, ente-
nent que aquests beneficis eren des-
tinats a finançar el cost individual de 
l’excursió de caràcter religiós-cultu-
ral que el grup teatral programaria 
cada any.1 A part del gran nombre 
d’actors –gairebé la totalitat del jo-
vent del poble–, el Quadre Escè-
nic estava estructurat de la següent 
manera: Mossèn Miquel portava la 
direcció artística, Pepeta Ivern feia 
d’apuntadora, Josep Amorós era 
l’encarregat dels decorats, Ramon 
Miquel i el seu fill, Joan Miquel, de 
la part elèctrica, Jaume Pedro, de 
l’ebenisteria i l’armadura, i Esteve 
José, Jordi Albet, Josep Maria Miró i 
Josep Fonoll, de les tramoies. 
Obres i protagonistes
Pel novembre d’aquell 1946 l’elenc 

va representar la primera obra, L’avi 
Rusques, a L’Aliança. Els actors eren 
tots nois: Jordi Albet, Ernest Fonta-
nals, Tomàs Ivern, Josep Maria Miró 
i Antoni Pineda. Poc després, el Dia 
de la Immaculada Concepció, les no-
ies van debutar amb l’obra Amèlia de 
Valldaura, un drama en prosa en què 
hi van intervenir: Montserrat Piñol, 
Maria Josepa Vidal, Teresa Bertran, 
Maria Marcillas, Maria Aviñó, Ma-
ria Rovirosa, Assumpció Fontanals, 
Paquita Rillo, Neus Granell, Anna 
Maria Montaner, Carme Carbó, Ma-
ria Dolors Marcillas, Maria Miró, 
Adela Miquel i Maria Lluïsa Urpí.2 
En aquella vetllada teatral del 8 de 
desembre de 1946 també es va repre-
sentar una peça còmica titulada La 
casa dels sorolls, amb les mateixes 
noies de protagonistes. 
En el programa d’aquella jornada ja 
s’anunciava la propera representació 
d’Els Pastorets, que va tenir lloc el 
dia de Sant Esteve i que en els anys 
posteriors no faltaria mai en les da-
tes nadalenques. Es pot dir que en 
la tradicional obra de Folch i Tor-
res tots els components del flamant 
elenc teatral hi prenien part. L’última 
obra que van fer a L’Aliança, abans 
de passar, el 1949, com hem dit, al 
centre parroquial, va ser La creu de 
la masia, de Frederic Soler Serafí Pi-
tarra i Manuel de Lasarte. 
Les representacions sovintejaven 
i, per exemple, entre juny de 1950 
i març de 1951 se’n va portar a la 
pràctica ni més ni menys que set: 
La puntaire, D’aquesta aigua no en 
beuré, El full de paper, El llop, El 
sr. secretari, El contramestre i Els 
Pastorets. Una d’aquestes obres, El 
contramestre, de Serafí Pitarra, es va 
representar, el 20 de maig de 1951, al 
local del Círcol Catòlic de Vilanova i 
la Geltrú, amb el qual el Quadre Es-
cènic mantindria una estreta relació 
a base d’intercanviar actuacions amb 
el seu elenc artístic.
Altres obres de les quals tenim re-
ferència són El ferrer de tall, també 
de Pitarra, on Josep Fontanals era el 
protagonista, l’Anna Maria Monta-
ner, la baronessa, i l’Alfons Aviñó, el 
manxaire. També hi intervenien, en-

Una de les obres protagonitzada per Maria Lluïsa Urpí, Antoni Gàmez, Núria Montaner, Trini Carbó, Francesc Capdet, Ricard 
Gómez (tapat), Paquita Rillo, Maria Josepa Vidal, Rosa Maria Escardó i Salvador Estalella (AAP).
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tre d’altres, Ernest Fontanals, Maria 
Josepa Vidal, Assumpció Fontanals, 
Joan Martínez, Josep Lleó, Domingo 
Domènec i Manuel Malràs. I Ricard 
Gómez, per citar un altre exemple, 
va protagonitzar Una història qual-
sevol, de Josep C. Tàpies i Santiago 
Vendrell, i La presentalla, d’Apel-
les Mestres, aquesta amb la que més 
tard seria la seva esposa, Maria Lluï-
sa Urpí, de partenaire. 
Gràcies al llibre d’actes també en 
podem completar algunes més de les 
que van oferir a Cubelles. Són aques-
tes: Llevantina, el desembre de 1952; 
Mossèn Janot, d’Àngel Guimerà, el 
8 de desembre de 1953; Gente bien, 
de Santiago Rusiñol, a primers de 
1954, quan Tomás Ivern i la seva es-
posa Montserrat, que s’acabaven de 
casar, van rebre un homenatge dels 
seus companys; El misteriós Jimmy 
Samson, de Pau Armstrong, el 19 
de març de 1954; Tornaran els dies 
clars, de J. Poblet, e1 27 de maig de 
1955; L’amor té cops amagats, de 
Llucieta Canyà, e1 19 de març de 
1955; Dos galants per una noia, de 
Narcís Múrio, e1 5 de juny de 1955; 
Units per la calúmnia, de Ramon 
Minguell, el 8 de desembre de 1955; 
Magnèsia, el 4 de març de 1956, 
i entre finals de 1956 i primers de 
1957, Julieta, filla única; La néta de 
París, de Lluís Elies; La venjança de 
Jesús; Jo seré el seu gendre, de Jau-
me Villanova, i El lloro del coronel. 
També tenim constància, sense con-
cretar-ne la data, d’Els dos sergents 
francesos, d’Antoni Navarro.
Mossèn Estruch, malgrat el pas dels 
anys, recordava perfectament aque-
lla activitat teatral en una entrevis-
ta a El Full de Cubelles:3 “Tothom 
col·laborava, però si s’ha de destacar 
algú haig d’anomenar tres persones: 
en primer lloc l’Amorós, pel gran 
amor que tenia pel nostre elenc tea-
tral. Ell ens pintava els decorats i va 
ensenyar a fer aquesta tasca als Sal-
vador Fonoll, Josep Castellví, Anto-
ni Gàmez i Romà Bertran. Després 
s’ha de destacar el Josep Marsé, ja 
que ens va ajudar també molt, tant en 
l’aspecte moral com portant-nos de 
franc amb el seu camió a fer ‘bolos’ 
a Roda, Sitges, Vilanova o Canye-
lles. I també vull esmentar el Domè-
nech pare, una ànima molt bona que 
era terriblement útil i humil. Aquell 
home era l’àngel tutelar del Quadre 
3  Número 30, gener de 1990.

Escènic, vetllava per tots i procura-
va que no faltés res. I pel que fa als 
joves, tots eren de primera línia, ho 
feien molt bé, encara que la Núria de 
cal Quico era una de les millors. Era 
‘teatrera’. I també la seva germana, 
l’Anna, i l’Alfons Aviñó, el Joan 
Martínez, que feia de vell en La llum 
de l’establia, i el Josep Fontanals, 
que feia de dimoni gros... Te’ls hau-
ria d’anomenar a tots”. 

Actuacions en el marc de la Festa Major
Malgrat que bona part dels compo-
nents del grup de teatre eren pagesos, 
a l’estiu, quan l’activitat al camp era 
molt més intensa, ni la dinàmica del 
Centre Catequístic ni la del teatre 
s’aturaven. Durant la Festa Major 
el grup feia representacions gairebé 
cada any. El 1947, la vigília del Dia 
de la Mare de Déu d’Agost, va actu-
ar a l’envelat amb l’obra La presen-
talla, seguida del sainet La venjança 
macabra. El 1948, també el dia 14, 
el grup va representar La creu de la 
masia. Capítol a part mereix l’actua-
ció que el Quadre Escènic va oferir, 
el 14 d’agost de 1951, a la plaça de 
la Vila. Es tractava de l’obra de Josep 
Maria de Sagarra L’estrella dels mi-
racles, representada, segons s’explica 
en el llibre d’actes, “amb la coopera-
ció dels artistes de l’emissora E.A.J. 
Ràdio Barcelona, senyors Fernando 
Parés, Daniel Janáriz i la senyora 
Assumpció Roldan”. I encara que al 
setembre era la verema la que marca-
va el dia a dia dels cubellencs, el grup 
teatral es va reunir el dia 3 d’aquell 
mes per fer el repartiment de papers 
i l’inici dels assajos de la comèdia 

Com s’enreda la troca, d’Emili Gra-
ells i Castells, per posar-la en escena 
només deu dies després.
L’esmentat Daniel Janáriz estiuejava 
a Cubelles i es va involucrar d’una 
manera totalment desinteressada en 
el Quadre Escènic. Formava part 
de l’elenc teatral de Ràdio Barcelo-
na –va intervenir en la primera obra 
radiada en català per aquesta emis-
sora després de la guerra–, acompa-
nyava el seu gran domini de l’escena 
amb una perfecta dicció i era una 
persona amb una enorme paciència. 
En aquells anys cinquanta, quan 
arribava l’estiu, mossèn Miquel li 
delegava les funcions de director, 
i durant l’hivern, en Janáriz també 
donava un cop de mà al capellà. Es 
prenia la seva tasca tan seriosament 
que quan s’acostava la data de l’es-
trena, es desplaçava un cop a la set-
mana a Cubelles, dirigia l’assaig i 
es quedava a dormir a la nostra vila 
per l’endemà, de bon matí, tornar a 
Barcelona. També actuava en alguna 
obra, com per exemple Don Gonzalo 
o l’orgull del gec, d’Albert Llanas, 
en la qual hi tenia un paper destacat. 
Els seus antics deixebles el recorden 
com una persona amable i senzilla, 
igual que la seva esposa Assumpció 
Roldan, descendent de Cubelles. 
Com a nota curiosa, en l’acta del 3 
d’agost de 1953, la junta del Centre 
Catequístic va acordar “d’obsequiar 
Daniel Janáriz amb un parell de dot-
zenes de melons per la seva desinte-
ressada tasca en pro del teatre”. 
Continuant amb el teatre estiuenc, 
el Quadre Escènic va oferir Sang 
blava, de Josep Pous i Pagès, i un 

Una imatge d’El millor dependent del món, amb Joan Freixas, Assumpció Ivern, Joan Josep Fuster i Josep Marcillas (AAP).
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sainet còmic, el 1952; La mare, de 
Santiago Rusiñol, el 1953; La dida, 
de Frederic Soler Pitarra, el 1954; 
El Sant Crist gros, el 1955; La Pepa 
maca, de Cecília A. Màntua, i Una 
història qualsevol, de Josep C. Tàpi-
es i Santiago Vendrell, el 1956, i El 
gran egoista, dels mateixos autors, 
el 1957. Aquesta darrera va tenir lloc 
quan mossèn Miquel tot just acabava 
de deixar Cubelles.

De “bolos” pels pobles del voltant
Durant els onze anys de mossèn Mi-
quel a Cubelles, el Quadre Escènic 
va posar en escena trenta-sis obres de 
destacats autors, moltes de les quals 
es van representar a poblacions pro-
peres. Ja hem vist que acostumava 
a actuar sovint al Círcol Catòlic de 
Vilanova i la Geltrú, però també va 
fer representacions a Sitges, Canye-
lles, Vilafranca, Sant Pere de Ribes i 
Roda de Berà. La Maria Josepa Vi-
dal recorda que quan es desplaçaven  
a aquest darrer poble ho aprofitaven 
per fer una bona excursió. Dinaven a 
1’ermita de Berà i a la tarda feien la 
funció corresponent. A tall d’exem-
ple, el 2 de març de 1952 hi van 
representar el drama Maria Rosa, 
d’Angel Guimerà i l’any següent, el 
15 de marc, hi van escenificar El pati 
blau, de Santiago Rusiñol, en la qual 
la Paquita Rillo, que actuava molt bé 
segons opinió generalitzada, era la 
principal protagonista.
A Sitges, el grup de mossèn Miquel 
hi va actuar e1 13 febrer de 1955, 
amb Una història qualsevol, i unes 
quantes setmanes després represen-

4  El Full de Cubelles , núm. 30, gener de 1990.

tava aquesta mateixa obra a Sant 
Pere de Ribes, on els cubellencs s’hi 
van desplaçar amb un autocar de la 
casa J. Olivella, de Vilanova. L’ac-
tuació a Sitges es va fer després que 
l’elenc d’aquella vila hagués repre-
sentat a Cubelles, el 2 de gener, El 
primer Nadal dels Pastorets. Al Cí-
rcol Catòlic de Vilanova, a part de 
l’obra abans esmentada i d’altres, hi 
van actuar tres vegades l’any 1952: 
el 27 de gener, amb Maria Rosa, el 
24 de febrer, amb El full de paper, 
i el novembre, amb El pati blau, de 
Santiago Rusiñol.
L’elenc teatral sovint realitzava ex-
cursions a fi efecte de recaptar fons 
per les seves actuacions. Una de les 
més recordades és la que van realit-
zar el setembre de 1956, de tres dies 
de durada, en què van visitar Arles 
de Tec, la Costa Brava, Perpinyà, 
Olot i el llac de Banyoles. Tampoc 
obliden els aplecs d’uns quants dies 
que efectuaven a Montserrat. I a tot 
arreu s’ho passaven d’allò més bé. 
E1 mateix Miquel Estruch ho recor-
dava així:4 “Vam anar a veure la Pas-
sió a uns quants llocs, i a Montserrat 
moltes vegades. Érem el terror d’allí 
per l’alegria i la broma que dúiem. 
Fins i tot els empleats ens esperaven 
perquè s’ajuntaven amb nosaltres 
per fer la gresca. Portàrem l’alegria 
a tot arreu on anàrem i això és una 
cosa que no ens pot treure ningú”.
L’etapa d’Andreu Planas en la direcció
L’any 1957 mossèn Miquel va deixar 
la parròquia cubellenca i de la direc-
ció del Quadre Escènic passà a encar-
regar-se’n Andreu Planas Granell, un 

entusiasta del teatre que sempre s’in-
volucrà en les activitats culturals de 
la vila. Durant aquesta etapa de finals 
dels cinquanta el grup actuà a Vila-
franca, on va rebre un premi i la Maria 
Josepa Vidal va ser distingida com a 
millor actriu de caràcter. 
Mossèn Jordi Fort, el nou rector, 
va editar una publicació, La Veu de 
Santa Maria, en què hi apareixen 
nombroses referències de les actu-
acions del grup teatral. No estaven 
signades però creiem que les petites 
cròniques les realitzava el mateix 
Andreu Planas. Així, sabem que el 
dia de Corpus de 1959 es va portar 
a terme la comèdia en tres actes Pu-
put o el joc de l’amor i l’interès, de 
Josep Pous i Pagès. Hi van interve-
nir Maria Josepa Vidal, Ricard Gó-
mez, Núria Montaner, Tomàs Ivern, 
les germanes Núria i Maria Dolors 
Aviñó, Salvador Estalella, Alfons 
Aviñó i Carme Bertran. Poc després, 
per celebrar la diada de Santa Anna, 
el 26 de juliol, es van representar tres 
obres curtes de Folch i Torres: Com 
els ocells, Les confidències de nineta 
i El menut del sac. 
Gairebé sense respirar, i dins el pro-
grama d’actes de la Festa Major, el 14 
d’agost, a la nit, el Quadre Escènic ac-
tuà a l’envelat en una doble sessió que 
començà amb La ferida lluminosa, de 
Josep Maria de Sagarra, protagonitza-
da per Alfons Aviñó, Salvador Estale-
lla, Maria Josepa Vidal i Núria Mon-
taner, entre d’altres. Seguidament el 
públic va poder gaudir de la marina La 
barca dels afligits, d’Apel·les Mestres. 
Aquesta comptava amb la inestimable 
col·laboració de Daniel Janáriz. Dintre 
d’aquella mateixa festa grossa la colla 
d’estiuejants va oferir Ocell de pis, de 
la qual en parlem en un altre apartat.
La darrera actuació de 1959, per par-
tida doble, va ser el dia de la Immacu-
lada Concepció, el 8 de desembre. En 

L’elenc d’El ferrer de tall. Drets: Josep Ramon, Vicenç Fita, Domingo Domènech, X, Maria Josepa Vidal, Pepeta Ivern, Assumpció 
Fontanals, Anna Maria Montaner, Josep Lleó, Joan Martínez i Josep Fontanals. Asseguts: Alfons Aviñó, Trini Carbó i Núria 
Montaner (AAP).

Els membres del Quadre Escènic, després d’una actuació. 
Drets: Pepeta Ivern, Salvador Estalella, Soledat Mon-
taner, Carme Carbó, Alfons Aviñó, Núria Aviñó, Andreu 
Planas, Lluís Poch i Maria Dolors Aviñó. Acotats: Joan 
Urpí i Jordi Font (Foto cedida per Maria Dolors Aviñó).



21

la primera obra, Gent d’ara, d’Eduard 
Coca, hi van intervenir Lluís Poch, 
Francesc Capdet, Tomàs Ivern, Maria 
Dolors Aviñó, Jordi Font, Teresa Ca-
sas i Núria Aviñó. La segona, L’aixe-
rop de bastó, comptà amb la presència 
de Maria Dolors Aviñó, Maria Lluïsa 
Ferrer, Francesc Capdet, Xavier Ferrer 
i Tomàs Ivern.
El grup encetà l’any 1960 amb l’obra 
El millor dependent del món, de F. Lo-
renzo García. Es va representar el 10 
de gener i hi van intervenir Joan Frei-
xas, Assumpció Ivern, Montse Pons, 
Joan Josep Fuster, Josep Marcillas, 
Maria Rosa Borrell, Joan Imbernon i 
Josep Maria Bau. Dos mesos després, 
el 27 de març, li tocà el torn a L’Ani-
versari, de Salvador Vilaregut. L’elenc 
no descansava i el 26 de maig, diada 
de l’Ascensió, escenificà la peça còmi-
ca L’amor truca a la porta, de Ramon 

Turull. Hi van prendre part Salvador 
Estalella, Alfons Aviñó, Xavier Fer-
rer, Maria Josepa Vidal, Maria Dolors 
Aviñó, Núria Aviñó, Àngels Ivern, 
Tomàs Ivern i Soledat Montaner. Del 
decorat se n’encarregaren Joan Urpí i 
Adrià Cona.
La Veu de Santa Maria es va deixar 
de publicar a partir de l’estiu de 1960 
i va reaparèixer el juny de 1963 amb 
el nom de La Veu de Santa Maria de 
Cubelles (es va publicar fins al 1964). 
Això fa que no hi hagi documentació 
de les obres realitzades dins aquest 
període d’abséncia de la revista, ja que 
tampoc trobem res al llibre d’actes, 
clos amb la marxa de mossèn Miquel 
Estruch. L’última actuació de la qual 
tenim referència va tenir lloc el 17 de 
maig de 1964, amb la comèdia dramà-
tica Princesa de Barcelona, de Cecília 
A. Màntua, que comptà amb un extens 

repartiment. En aquella vetllada s’ho-
menatjà Alfons Aviñó, “un dels més 
valuosos elements del nostre elenc”, 
segons escrivia el redactor, amb motiu 
del seu casament amb Cristina Fort. 
En honor seu es representà Un cop 
d’estat, de J. Pous i Pagès, i tot se-
guit –ho reproduïm textualment de la 
crònica– “uns quants rapsodes varen 
recitar alguns fragments més destacats 
dels seus èxits”.
En definitiva, durant gairebé vint anys, 
i gràcies a l’impuls de mossèn Miquel 
Estruch, aquelles generacions de joves 
cubellencs van mantenir viva la flama 
de la cultura a la vila al mateix temps 
que possibilitaren que la llengua cata-
lana, tan maltractada pel franquisme, 
tingués presència en la vida pública. 
Cosa que en aquella època no era pre-
cisament fàcil.

Teatre d’estiuejants
En diverses ocasions, entre els anys 
cinquanta i principi dels setanta, 
alguns membres de la colònia d’es-
tiuejants de Cubelles també es reu-
nien per assajar i representar alguna 
obra teatral. La iniciativa partí de 
l’incombustible i entusiasta Daniel 
Janáriz, de qui ja hem parlat ante-
riorment en referència a la seva col-
laboració amb el Quadre Escènic.
Va ser l’any 1957 quan, amb el nom 
de Quadre Escènic de la Penya Xup, 
els estiuejants –a Cubelles se’ls ano-
menava veranejants–, van debutar 
amb El sí de las niñas, de Leandro 
Fernández de Moratín. El més cu-
riós del cas és que aquesta obra no 
es va escenificar ni a L’Aliança ni al 
Centre Parroquial, com era habitual 
en aquella època, sinó que, de ma-
nera insòlita, va tenir lloc al Cafè 
Armengol, l’antiga seu del Círcol 
Cubellenc. La tendència republicana 
d’aquesta entitat va motivar que des-
prés de la guerra les autoritats fran-
quistes prohibissin qualsevol mena 
d’activitat a la sala-teatre del Cafè 
Armengol. Una de les joves estiue-
jants dels anys cinquanta, Assump-
ció Roset, recorda que va ser el propi 
Daniel Janáriz, acompanyat d’altres 
persones, qui s’entrevistà amb l’al-
calde Joan Albet Aviñó per tal d’ob-
tenir el permís pertinent, cosa que 

fou acceptada. D’aquesta manera, 
aquell estiu de 1957 l’històric local 
va acollir, després de molts anys, una 
obra de teatre que es va haver de re-
petir uns dies després degut a l’èxit 
obtingut i al fet que molta gent no 
l’havia pogut veure a causa del nom-
brós públic que omplia la sala.
Un any més tard, el 1958, el Quadre 
Escènic de la Penya Xup tornà a pu-
jar a l’escenari del Cafè Armengol, 
de nou durant la Festa Major –el 
programa d’actes anunciava l’actu-
ació–, per oferir Las de Caín, dels 
germans Alvarez Quintero. La fun-
ció es va representar també en una 
altra sessió.
En la Festa Major de 1959 la colla 

d’estiuejants posà en escena, un altre 
cop al Cafè Armengol, Ocell de pis, 
una peça còmica de Rafael Angla-
da en què sobresortí l’omnipresent 
Daniel Janáriz, que feia de director 
i d’actor, i la seva esposa, Assump-
ció Roldan. La Veu de Santa Maria 
en feia una breu ressenya comentant 
que “sobretot fou molt celebrada la 
veu còmica del Sr. i Sra. Janáriz”. 
Igual que en l’edició anterior, l’obra 
es repetí uns dies després, el 22 
d’agost en concret. 
Una de les protagonistes, l’esmen-
tada Assumpció Roset, recorda la 
major part de les persones que inter-
vingueren en aquestes tres obres, tot 
revisant fotografies: Daniel Janáriz, 

Una escena d’Ocell de pis. Hi apareixen Assumpció Roset, Montse Roset, Daniel Janáriz, Manolo Teruel, Miquel Alberich, 
Josep Miró i Assumpció Roldan (AAP).
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Assumpció Roldan, Daniel Janáriz 
(fill), Joan Janáriz, Sr. Giralt, Eli-
sa Giralt, Ernest Giralt Pere Giralt, 
Assumpció Roset, Montserrat Ro-
set, Jaume Roset Elias, Jaume Roset 
Roda, Josep Miró, Josep Teruel, Ma-
nolo Teruel, Trini Aleix, Cuca Masip, 
Paquita Roset, M. Luisa Bonaparte, 
Isidre Gomis, Cèlia Vidaurreta, Mi-
quel Alberich, Joan Milà i Gaspar 
Estrada. També hi participaven dues 
cubellenques, Pepeta Ivern, d’apun-
tadora, i Núria Montaner, d’actriu. 

No ens consta cap més actuació de 
l’anomenada Penya Xup però Da-
niel Janáriz continuava al peu del 
canó l’estiu de 1962 dirigint, junta-
ment amb la seva esposa, Assump-
ció Roldan, una colla de nenes i nens 
estiuejant en l’obra La rateta que 
escombrava l’escaleta, escenificada 
al Centre Parroquial. Un dels que hi 
van actuar, Joaquim Servent, encara 
té anotats els participants. Les nenes 

eren M. Rosa Pujol, Amèlia Pujol, 
Anna Maria Rossi, Imma Roldan, 
Menchi Roldan, Marta Juncosa, M. 
Assumpció Janáriz, M. Carme Font, 
Núria Servent i M. Neus Balleste-
ros. I els nens: Jordi Ubach, Xavi-
er Ubach, Jordi Rossi, Jordi Roset, 
Ramon Graells, Eduard Gromatges, 
Francesc Borràs, Jordi Borràs, Joa-
quim Servent, Ferran Servent, Jo-
an-Esteve Trochut, Josep M. Troc-
hut, Josep Maria Juncosa i Josep 
Manel Munné.
Uns anys després, molts d’aquells 
nens i altres, en edat estudiantil, van 
representar teatre de manera puntu-
al. Un dels seus protagonistes, Josep 
Niubò, rememora que “va ser l’estiu 
de 1970, encara que no descarto que 
fos el 1969. Se’ns va ocórrer fer una 
obra de teatre de cara a recollir diners 
per comprar medalles i trofeus per a 
una sèrie de competicions esporti-
ves –en dèiem olimpíades– en què 

només hi participàvem nois d’entre 
17 i 20 anys. Així que a L’Aliança 
vam escenificar Escala en Hi-Fi. Hi 
va prendre part molta gent, de la qual 
recordo encara bastants noms: Jordi 
Abadal, José Vicente Aragó (Josele), 
els germans José Agustín i Inmacu-
lada Múgica, Josep Sánchez, Imma 
Roldan, Amèlia Pujol, Mariona 
Castells, Joan-Esteve Trochut i Jor-
di Rossi. Els presentadors eren Emi 
Alvarez Masip i Joaquim Abadal. 
I amb el recaptat no solament vam 
poder comprar el que preteníem sinó 
que encara ens en va sobrar per fer 
una xocolatada”.
I la darrera representació de què te-
nim referència gràcies al programa 
que guarda Teresa Niubò, actual-
ment membre de la junta del GEC 
Amics del Castell, és la que va tenir 
lloc el dissabte 15 de setembre de 
1973, també a L’Aliança. Es tractava 
de La fierecilla domada, de William 
Shakespeare. Els actors eren, per 
ordre d’aparició, Teresa Niubò, M. 
Dolores Baygual, Vicky Mena, Jose 
De la Fuente, Andreu Suriol, Jordi 
Borràs, Josep M. Adrià, Pep Jun-
cosa, Montse Cañellas, Rosa Adrià, 
Jordi Rossi, Flora Giménez, Alfon-
so Fuentes, Ginetta Closa, Miquel 
Adrià i Àngel Adrià. La direcció la 
compartien Carmen Almansa i Lour-
des Rodríguez, de la decoració se 
n’encarregaren Miquel Adrià, Jordi 
Rossi, Josep Maria Adrià i Andreu 
Suriol, el responsable de la part mu-
sical era també el Miquel Adrià men-
tre que els dibuixos del programa els 
realitzà Montse Plass.

La Penya Xup, al teatre del Cafè Armengol, després d’haver representat Ocell de pis, l’agost de 1959 (AAP).

Teatre de la guarderia infantil de la Parròquia
D’una llar d’infants d’entre tres i 
sis anys no es pot parlar de grup 
de teatre però tampoc es pot obvi-
ar l’activitat teatral que la canalla 
d’aquesta edat va dur a terme en-
tre 1965 i 1973 sota la direcció de 
l’incansable i entusiasta Andreu 
Planas (fins al 1972, any en què va 
morir)  i la mestra de la llar, Maria 
Àngels Ivern Escardó.
Aquesta “Guardería infantil de la 
Parroquia” –nom oficial, en cas-
tellà– va néixer l’any 1965 fruit 
de la voluntat i inquietud d’alguns Els menuts de la guarderia després de fer una representació d’Els Pastorets el 14 de desembre de 1969 (AAP).
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pares i mares de donar a llurs fills 
una educació preescolar inexistent 
fins aleshores a Cubelles. Estava 
situada a l’antiga escola de nens, 
a una casa del carrer de Sant An-
toni propietat de la família Travé. 
I l’Andreu Planas, gran enamorat 
del teatre que, com hem vist, ha-
via dirigit el Quadre Escènic de 
la Parròquia, va voler inculcar la 
llavor teatral a aquells marrecs 
fent-los representar, amb l’ajut 
de la mestra Maria Àngels, uns 
petits esquetxos teatrals, a finals 
de curs. Primer actuaven a la pe-
tita sala del Centre Parroquial i 
més endavant passaren a fer-ho a 
L’Aliança.
La Maria Àngels explica que “mol-
tes vegades assajàvem a L’Aliança 
i m’emportava  tots els alumnes 
que tenia, al voltant d’una cin-
quantena. Amb el temps vam es-
cenificar diferents quadres mòbils 
i també el popular conte La rateta 
que escombrava l’escaleta, a més 
de la representació d’un circ”. Els 
Pastorets tampoc hi podien faltar i 
en aquest cas la Margarida Rosell, 
una de les nenes de la guarderia, 
recorda que alguns dels seus com-
panys i companyes que van inter-
venir en l’obra de Folch i Torres 

–versió adaptada per a ells, òbvia-
ment–, el 14 de desembre de 1969 
eren Jordi Fontanals, Pili Puertas, 
Josep Maria Bertran, Antonio Cer-
vantes, Montse Castellví, Xavier 
Toscano, Jaume Gómez Marcillas, 
Alexis José Armengol, Jaume Fo-
noll Sans, Maro Llevadias, José 
Manuel Bellido, Maria Palacios, 
Manoli Vellarino i Joaquín Sánc-
hez.
L’activitat teatral d’aquesta llar 
d’infants va finir l’any 1972 ar-

ran de la mort de l’Andreu Planas. 
Enrere quedaven, en paraules de 
la Maria Àngels “uns moments 
molt intensos, bonics i inoblida-
bles en què l’ajut de pares i mares 
va ser imprescindible. Decoraven 
l’escenari, muntaven casetes amb 
caixes de cartró i preparaven els 
vestits de llurs fills. En definitiva, 
una època de la qual guardo molts 
bons records i espero que també la 
tinguin els nens i nenes que van 
passar per la llar d’infants”.

Grup de Teatre de L’Espetec

A la segona meitat dels anys seixan-
ta, un grapat de joves, amb el suport 
de molts pares de família, fundaren 
el Centre d’Esplai l’Espetec. El jove 
vilanoví Jesús Rex i Feliu va ser un 
dels artífexs de la posada en marxa 
d’aquesta entitat juntament amb jo-
ves del poble com ara Joan Amorós 
Fontanals, Ramon Gómez Marci-
llas, Ester Granell Albet, Maria Te-
resa Martínez Fontanals, Jocelyne 
Marmottan Raventós, Jaume Pedro 
Bertran i, més endavant, Josep V. 
Carrillo Vidal i Montserrat López 
Ferrer. Rex, que era cap de la secció 
d’escoltes de Vilanova, havia entrat 
en contacte amb els joves cubellencs 
que es movien al voltant de l’escol-
tisme i que llavors tenien la seu als 
baixos de la rectoria a través del pare 
escolapi Josep Higueras. L’Espetec 
es dedicava a organitzar activitats 
educatives, colònies, teatre i cant 

Una de les actuacions a L’Aliança dels petits de la guarderia, amb la seva mestra i directora, Maria Àngels Ivern (AAP).

L’Espetec, en Les armes de Bagatel·la, el 8 d’agost de 1971. Hi veiem Montserrat Porcar, Maite Martínez, Jocelyne 
Marmottan, Ramon Gómez i Jaume Pedro (Foto cedida per Maite Martínez).
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coral. En aquest darrer aspecte, cal 
destacar la cantada de caramelles que 
efectuaren l’any 1972, amb l’edició 
d’un acurat programa en què s’hi 
recollien textos referents a la histò-
ria d’aquesta tradició a Cubelles. La 
seva seu era la casa del carrer del Dr. 
Juncà a tocar del castell. L’anome-
naven senzillament “la Casa”. Allà 
hi van romandre fins a principi de la 
dècada dels setanta, en què es traslla-
daren al carrer de Joan Pedro i Roig, 
a l’edifici que havia servit de caserna 
de la Guàrdia Civil.
El teatre, doncs, era una de les 
principals activitats de L’Espe-
tec. El director era Joan Amorós 
Fontanals i quan ell va marxar al 
servei militar, l’any 1972, Jaume 
Pedro passà a encarregar-se de la 
direcció. Van debutar amb l’obra 
Perot joglar de Maria Novell i 
de seguida assajaren Els Pasto-
rets. Aquesta obra els membres de 
L’Espetec l’anomenaven Els Pas-
torets de Cubelles, ja que, partint 
del text de Folch i Torres, era un 
autèntic poti-poti en què Jesús Rex 
va realitzar un recull i adaptació de 
L’estel de Natzaret, L’adveniment 
de l’infant Jesús, La flor de Nadal 

i L’estrella de Nadal. Joan Amo-
rós encara guarda l’esborrany de 
l’adaptació feta per Jesús Rex on 
estan anotats la majoria d’actors. 
Per ordre d’aparició eren aquests: 
Isidre Piñol, Miquel Llompart, 
Joan Ivern, Jocelyne Marmottan, 
Maite Martínez, Josep V. Carrillo, 
Ramon Gómez, Jesús Rex, Joan 
Amorós, Albert Melendo, Montse 
Antó, Carles Pérez, Anna Granell, 
Josep Fillat, Carme Urpí, Montse 
Gómez, Ester Granell, Josep Ma-
ria Fontanals, Montserrat López, 
Lluïsa Ivern, Marta Bertran, Joan 
Rovirosa i Teresa Cuscó.
Altres obres recordades per com-
ponents del grup són Nines i ni-
nots, peça curta de Folch i Torres; 
Allò que tal vegada s’esdevingué, 
de Joan Olivé; La terra es belluga, 
de Joan Gomis; El metge a garro-
tades, de Molière; L’hereu Riera, 
una glossa popular en tres actes 
de Víctor Mora i Francesc Oliva, 
El petit dels tres tambors, de Lluís 
Coquard; Les armes de Bagatel·la, 
de Joaquim Carbó, i un sainet, a la 
pista de l’Hort del Rector, en una 
Festa Major (ignorem l’any exacte). 
A destacar, així mateix, l’obra Ver-
bagàlia, de Víctor Català, en què no-
més hi intervenien Isidre Piñol, que 
feia un monòleg, i Pere Lleó, que 
representava el difícil paper d’un noi 
mut. Sobre les dates d’aquestes fun-
cions només en tenim documentades 
dues. Una, El petit dels tres tambors, 
en què el dors d’una fotografia indica 
que es va posar en escena el 12 de 

juliol de 1970, amb la intervenció de 
Josep Lluís Cibiach, Ester Granell, 
Maite Martínez, Montserrat Porcar, 
Susi Vidal i Montse Gómez. L’altra, 
Les armes de Bagatel·la, posada en 
escena el 8 d’agost de 1971, també a 
L’Aliança, presentada per Ester Gra-
nell i protagonitzada per Montserrat 
Porcar, Maite Martínez, Jocelyne Mar-
mottan, Ramon Gómez i Jaume Pedro.
A finals dels setanta l’Espetec dei-
xà d’existir però alguns dels seus 
components començaren a assajar, 
a L’Aliança, algunes obres com El 
retaule del flautista, de Jordi Tei-
xidor, i La pau (retorna a Atenes), 
de Rodolf Sirera, que van deixar a 
mitges. No va ser fins al 1983 quan 
alguns d’aquells antics membres 
de l’esplai tornaren a pujar dalt 
d’un escenari, de nou amb el nom 
de L’Espetec. Van representar A 
porta tancada, de Jean-Paul Sartre, 
sota la direcció, un altre cop, de 
Joan Amorós, i amb Isidre Piñol, 
Montse Antó, Jocelyne Marmottan 
i el propi Joan Amorós, de prota-
gonistes. Hi van col·laborar Jordi 
Llompart, llegint un text, i Joan 
López, tocant la flauta. Van actuar 
a Sant Pere de Ribes i posterior-
ment portaren l’obra a la Bibliote-
ca Balaguer de Vilanova i la Geltrú 
i a la sala de L’Aliança. 
L’Espetec va deixar una forta pet-
jada entre el jovent que l’integrava. 
La prova és que molts d’ells con-
tinuarien fent teatre, anys després, 
en altres formacions de la vila.

Una escena d’El més petit des tres tambors, el 12 de juliol de 1970, amb Josep Lluís Cibiach, Ester Granell, Maite 
Martínez, Montserrat Porcar, Susi Vidal i Montse Gómez (Foto cedida per Ester Granell).

Ester Granell, presentant Les armes de Bagatel·la, el 8 d’agost 
de 1971 (Foto cedida per Joan Amorós).
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Grups de teatre de l’Escola Charlie Rivel

El teatre ha estat una activitat pe-
dagògica present en gairebé tots els 
cursos escolars de l’Escola Josep 
Andreu Charlie Rivel, que porta 
aquest nom des del curs 1978-79, 
tot i que la zona escolar del passeig 
de Vilanova es va inaugurar el curs 
1970-71.  Les sortides culturals per 
presenciar obres a altres poblaci-
ons han sigut constants, així com la 
participació activa de l’alumnat en 
obres preparades a l’escola per mo-

tius diversos: activitats dins l’àrea de 
música, homenatges a personatges 
importants o celebracions assenyala-
des com ara Nadal o Sant Jordi.
Centrant-nos en les obres teatrals 
representades de manera interna (no-
més per als membres de la comunitat 
educativa) o de manera externa (es-
cenificades per al públic en general) 
podem dir que ja als anys setanta els 
alumnes de vuitè d’EGB actuaven, 
a la sala de L’Aliança, a fi efecte de 
recaptar fons per al viatge de final de 
curs. Però no les tenim documenta-
des a excepció de la que va tenir lloc 
el 1979, el musical Grease, en què 
una de les noies que hi van interve-
nir, Margarida Rosell, en guarda una 
ressenya. Algunes altres de les prota-
gonistes eren Isabel Fernández, Mer-
cè Gelabert i Roser Navarro.
En canvi, la primera referència es-
crita sobre l’activitat teatral al centre 
la trobem en la revista Saltatapias, 
impulsada a finals d’aquella dècada 
pel qui fou director del centre, José 

Antonio Lanaspa. En el número cor-
responent al Nadal de 1980 hi ha 
una nota signada per l’alumna Maria 
Trinidad Gamero Cordero que diu el 
següent:

“El teatro, desde el año pasado 
hasta hoy, ha evolucionado bas-
tante. Este año se han creado al-
gunos grupos y están ilusionados 
con su trabajo. Los nombres de 
algunos grupos de teatro son: El 
Grup Pallofa, La dama enmasca-

rada, Melocotones y manzanas, 
etc. Sólo actúan por las clases, 
ya que no tenemos tiempo para 
poder interpretar las obras. Di-
vierten a los chicos y así, al me-
nos, no tenemos ninguna duda 
de que no se sabe hacer teatro. 
La biblioteca y el teatro de esta 
escuela están completament en-
lazados, pues los libros de las 
obras salen de ahí (...).”

On ja trobem obres documentades és 
en la memòria d’activitats de cada 
curs. I la primera que hi apareix és 
Les armes de Bagatel·la, de Joaquim 
Carbó, posada en escena a L’Aliança 
a finals dels anys vuitanta pels alum-
nes de la segona etapa d’EGB sota la 
direcció de la mestra Pilar González. 
A continuació, el curs 1990-91, es 
va representar una obra al centre per 
part dels alumnes de setè d’EGB de 
la qual no hi ha constància escrita 
del títol. El curs següent, 1991-92, 
va ser molt prolífic, amb la represen-
tació d’Un barret de palla d’Itàlia, 
d’Eugène Labiche i adaptada per Jo-
aquim Carbó, per part dels alumnes 
de quart d’EGB a més de diverses 
representacions a les classes de La 
llegenda de Sant Jordi i l’escenifi-
cació d’Els Pastorets pels alumnes 
de cinquè. En aquesta última obra hi 
col·laborà en la direcció Joan Amo-
rós, persona molt vinculada al teatre 
cubellenc, especialment amb el grup 
l’Espetec.
Les funcions no s’aturaven i el curs 
1992-93 van ser els alumnes de ter-
cer d’EGB els que representaren El 
mercat persa. Al llarg d’aquell curs 
es va fer un taller de teatre i els alum-
nes de quart prepararen una obra de 
la qual tampoc queda constància del 
títol. En el següent curs, 1993-94, 
van ser dues les obres escenificades 
el 18 de juny de 1994, a L’Aliança: 
Les armes de Bagatel·la (alumnes 
del cicle superior) i la comèdia mu-
sical Mary Poppins, aquesta dirigida 
per la professora de música, Consol 
Asensio, i interpretada per la coral 
infantil de l’escola. En aquella ma-

Els participants al musical Jesucristo Superstar (AMAG).

Una escena de Jesucristo Superstar (AMAG).
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teixa edició, els alumnes de cinquè 
van representar Els Pastorets, per 
Nadal, i dues obres en els Jocs Flo-
rals englobats dins la Setmana Cul-
tural: El Patufet a la panxa del bou, 
de J. Morera Vilella i el conte tradi-
cional La gallineta vermella.
Una de les obres més recordades és 
la que van dur a terme els alumnes 
de la coral escolar en el curs 1994-
95: el musical Jesucristo Superstar. 
Es va representar el 17 de juny de 
1995 a L’Aliança, plena de gom a 
gom, i l’èxit obtingut motivà una 
segona actuació al mateix local, 
el 25 de juny. Gràcies al programa 
que es va editar sabem que hi van 
intervenir, representant els respec-
tius personatges, Koldo Lanaspa, 
Laura Ferrón, Glòria Carretero, 
Ian Patrick Lledó, Nàdia Basurto, 
Esther López, Chantal Díaz, Est-
her Palacín, Elba Martínez, Esther 
González, Elisabeth Mahugo, Sílvia 
Villalta, Jorge Mato, Daniel Millán, 
Neus Alvarez, Òscar Lanaspa, Mar-
ta Vidal, Laura Martínez, Ivan La-
naspa, Kilian Agustí, Anna Serrano, 
Ariadna Serrat, Clara Alari i Maria 
Del Mar Sánchez. Fent de poble hi 
consten Tatiana Martí, Daniel Ruiz, 
Tamara Torres, Carla Palacín, Bea-
triz Herrera, Oscar Fernández, Xa-
vier Toscano, Cristian Varela, Laura 
Jiménez, Adrià Baltanàs, Jonathan 

1  La major part d’aquesta informació ha estat elaborada per Maria Jesús Hidalgo, qui fou mestra del col·legi Charlie Rivel durant molts anys, i extreta de les memòries 
d’activitats del centre i de la publicació municipal El Full de Cubelles.

Piquero, Cristina López, Ana Za-
morano, Judit Fuster, Anna Amo-
rós, Glòria Palacín, Imma Palacios, 
Elisabet Amorós i Àlex Martí. El 
vestuari el confeccionà la senyora 
Maria Oliva juntament amb pares 
i mares, de la il·luminació i del so 
se n’encarregaren Lluís Lanaspa i 
Jesús Abad, i dels decorats, J. An-
tonio Martínez. En el muntatge fi-
nal de l’obra hi col·laboraren Pilar 
Gómez, directora del centre, Pilar 
González, cap d’estudis, i Maria 
Àngels Garcia, una de les moltes 
mares que hi donaren un cop de mà.
Jesucristo Superstar també es va 
representar, en un format diferent, a 
la Residència d’Avis. Aquell mateix 
1995 també es van fer escenificaci-
ons internes de contes per part dels 
alumnes de vuitè i de segon, a més 
de la representació de la llegenda de 
Sant Jordi a càrrec dels actius alum-
nes de segon. En el curs 1995-96 la 
coral del centre va tornar a L’Alian-
ça, en aquesta ocasió per posar en 
escena el sainet líric La revoltosa. 
Un any després, 1996-97, l’obra es-
collida va ser el conte-dansa La for-
migueta poruga, representada pels 
alumnes del cicle d’educació infan-
til. I el curs 1997-98 un altre cop 
L’Aliança acollí la coral de l’escola 
en l’escenificació del conte tradici-
onal La bella i la bèstia, obra que 

també es traslladà al Círcol Catòlic 
de Vilanova i la Geltrú.
Saltant al curs 1999-00, els alumnes 
del cicle superior van representar, 
per Nadal, Els Pastorets del mil·len-
ni –un pessebre vivent futurista–, i 
l’obra El mago de Oz, de Víctor Fle-
ming. Del següent curs cal dir que 
tampoc hi ha constància del títol de 
l’obra que assajaren els alumnes de 
sisè de Primària però sí que aques-
ta estava emmarcada dins el tema 
de l’eix transversal (els arbres) tre-
ballat al centre. En el curs 2003-04, 
el tema de l’eix transversal va ser 
precisament el teatre, de manera que 
tots els alumnes de l’escola van anar 
als pobles de la comarca a presenciar 
diferents obres. També es van realit-
zar tallers de teatre al llarg del curs 
i es van representar algunes obres 
durant la Setmana Cultural, com ara 
Edelmiro II y el dragón Gutiérrez, El 
bar de la placeta o L’espasa del rei 
Artús. L’última obra que hem trobat 
documentada va ser El Quixot, en el 
curs 2004-05.
Cal destacar, per últim, que per les 
representacions de totes les obres 
esmentades hi havia molta participa-
ció i col·laboració de bona part de la 
comunitat educativa en la direcció, 
decorats i vestuari, tant per part de 
professors i alumnes com de pares i 
mares, AMPA i personal extern. 1

Una imatge de La revoltosa (AMAG).

L’Institut Cubelles
En referència al teatre 
escolar, tenim constàn-
cia també d’una obra que 
alumnes de 1r d’ESO de 
l’Institut Cubelles van re-
presentar a l’Escola Vora 
del Mar aquest curs 2017-
18. L’obra en qüestió, Pis 
compartit, d’Adelaida Frí-
as, va ser fruit de la fei-
na realitzada per aquells 
alumnes dins l’optativa de 
Teatre impartida per la pro-
fessora Gemma Marín, del 
Departament de Català.  
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Grup de Teatre del Casal de Cultura

El Grup de Teatre del Casal de Cul-
tura sempre estarà relacionat amb Els 
Pastorets, car va ser l’obra de Folch i 
Torres la que donà origen a la creació 
d’aquesta agrupació teatral l’ànima 
de la qual ha sigut des de bon princi-

pi l’Angie Raspall. A començaments 
de la tardor de 1989, l’Angie, llavors 
coordinadora d’activitats del Casal 
de Cultura, va convocar una reunió 
amb unes quantes persones vincula-
des al món del teatre amateur, entre 
les quals s’hi trobava la Montse Antó, 
que esdevindria un altre dels puntals 
del nou grup teatral. L’objectiu de la 
reunió era el de recuperar la tradició 
d’Els Pastorets a la nostra vila. Com 
que la resposta va ser positiva es co-
mençà a cercar gent per participar en 
la funció, alhora que el nou projecte 
es presentava a la regidoria de Cultu-
ra per rebre el seu aixopluc, ja que el 
grup no solament agafava el nom de 
Casal de Cultura sinó que gran part de 
les despeses haurien d’anar a càrrec 

de l’ajuntament. Més endavant, mal-
grat no tenir-hi cap relació, el grup ha 
vingut mantenint el nom original de 
Casal de Cultura.
Els assajos i representacions tam-
bé van requerir el consentiment de 

la Societat L’Aliança, la junta de la 
qual el va donar amb molt de gust, 
ja que molts components de l’elenc 

teatral eren socis de l’entitat. Sense 
la sala de L’Aliança, el Grup de Te-
atre del Casal de Cultura no hauria 
nascut, ja que a Cubelles no hi ha-
via cap altre lloc per fer-hi teatre. 
Per dirigir l’obra es va contactar, a 
través de Jesús Rex, amb el també 
vilanoví Ignasi Ràfols Nani, que di-
rigia Els Pastorets de la Unió Vila-
novina. Els assajos començaren ben 
aviat al mateix temps que es prepa-
raven aspectes primordials com el 
vestuari o l’escenografia. En aquest 
darrer aspecte va destacar la tasca de 
Fernando Gómez Plou, professor de 
pintura del Casal de Cultura, qui va 
realitzar els sis decorats que il·lus-
traven l’obra. 
El dia de Reis de 1990 tingué lloc 
l’estrena, amb el teatre de L’Aliança 
ple de gom a gom per un públic que 
va gaudir de l’actuació d’uns actors 
la majoria dels quals era la primera 
vegada que pujaven dalt d’un esce-
nari.  L’acte comptà amb la presència 
de mossèn Miquel Estruch, que va 
rebre un emotiu homenatge per part 
del nou elenc teatral. L’endemà, diu-
menge, es va repetir la representació, 
amb igual èxit d’assistència i amb un 
millor i més segur desenvolupament 
dels protagonistes, superats els ner-
vis del primer dia en veure el caliu 
creat entre els espectadors, sobretot 
els infants, principals destinataris de 
l’obra. A la gran acceptació entre el 
públic hi van contribuir les referèn-
cies a temes i persones relacionades 
amb la vila, apartant-se en certs mo-
ments del guió estricte. Això esde-
vingué una constant en les posteriors 
representacions.

Els Pastorets del Nadal de 1990. Hi veiem Emili Fuster, Josep Cuscó, Montse Pineda, Ricard Gómez, Lluís Gómez, Miquel 
Romagosa i Joan Amorós (AAP).

Una imatge de la primera edició d’Els Pastorets del GTCC (AAP).

Els actors saluden en companyia de Fernando Gómez Plou, autor dels decorats. Gener de 1990 (AAP).
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L’èxit obtingut animà el col·lectiu a 
preparar de manera immediata –i de 
manera paral·lela– dues obres per tal 
de posar-les en escena en la Setmana 
Cultural d’aquella edició de 1990. 
Es tractava dels sainets humorístics 
Qui... compra maduixes! i La vídua, 
ambdós de’Emili Vilanova. Es van 
representar en una única sessió el 
28 d’abril, a L’Aliança. La primera 

d’aquestes obres estava dirigida per 
Domingo Domènech, l’antic mem-
bre del Quadre Escènic del Centre 
Catequístic, i protagonitzada per 
Josep Cuscó, Rosalia Donaire, Ju-
dit Giralt, Miquel Romagosa, Joan 
Amorós, Montse Estalella, Pilar Ma-
llofré, Olga Carreras, Eva Donaire, 
Goretti Estalella, Lluís Gómez, Ri-
card Gómez, Montse Pineda, Joan 

Vidal i Ramon Gómez. Pel que fa a 
La vídua, aquesta comptava amb la 
direcció de Joan Amorós i un elenc 
format per Josefina López, Xavier 
Lozada, Mònica Miquel, Montse 
Antó, Margarida Rosell, Angie Ras-
pall, Xavier Miret, Pere Lleó, Ramon 
Gómez, Miquel Romagosa, Núria 
Fonoll, Norma Almirall, Montserrat 
Pascual, Anna Fonoll i Ester Martín.
Uns mesos després, dins els actes de 
l’Onze de Setembre, es tornà a repre-
sentar La vídua i un altre sainet assa-
jat a corre-cuita, Verbagàlia, davant 
la impossibilitat de repetir Qui... 
compra maduixes! per l’absència 
d’alguns actors. 
Innovacions constants 
La següent actuació del grup va ser 
amb motiu del Nadal de 1990, nova-
ment amb Els Pastorets, que es van 
representar el 26 i el 30 de desem-
bre d’aquell any. En aquesta ocasió 
el grup assajà sense director mentre 
que els actors eren, en la seva ma-
joria, els mateixos que en la prime-
ra edició. Hi hagué, això sí, alguns 
canvis en papers destacats com ara 

Una llarga llista de participants
Durant aquella etapa d’Els Pastorets que va des de les 

festes nadalenques de 1989 a les de 1999, onze edicions en 
total, dalt de l’escenari hi pujaren un considerable nombre 
d’actors i també en la part tècnica hi van prendre part molta 
gent. Per fer-ne un resum de tot plegat, direm que el paper 
de Lluquet va correspondre a Isidre Piñol en les cinc prime-
res edicions, Montse Estalella el va fer una vegada i Miquel 
Romagosa les cinc darreres. El Rovelló el representaren Mi-
quel Tamayo, Montse Antó (cinc vegades), Montse Estalella 
i Meritxell Marcillas (quatre vegades). De Satanàs en van 
fer Joan Vidal (les set primeres edicions), Ramon Gómez 
(tres vegades) i Jaume Roset. El paper de Llucifer estigué 
més repartit, amb Lluís Goméz, Ramon Gómez (quatre ve-
gades), Miquel Romagosa (dues vegades), David Camps i 
Enric Martínez (en tres ocasions). De Jeremies, Josep Cus-
có s’emportà la palma, amb nou representacions. Les altres 
dues van correspondre a Carles Sánchez i Salvador Ferrón, 
respectivament. 
Després hi ha una extensa llista de persones que desenvolu-
paren diferents papers. Seguint l’ordre en què anaven apa-
reixent any rere any, aquesta és la relació: Ricard Gómez, 
Judit Giralt, Norma Almirall, Goretti Estalella, Josefina 
López, Olga Carreras. Eva Donaire, Rosalia Donaire, Mont-
se Pineda, Pilar Mallofré, Margarida Rosell, Emili Fuster, 
Joan Amorós, Montse Pascual, Núria Fonoll Mallofré, Angie 
Raspall, Anna Fonoll, Isabel Díaz, Maria del Mar Ibáñez, 
Laura Aguilar, Maite Martínez, Modesto Palacios, Esther 
González, Rosa Fonoll, Joan Fuster, Laura Díaz, Mercè Or-
daz, Elisabet Amorós, Carmen Mateo, Cristina Antó, Raquel 
Petit, Lourdes Juncosa, Josep Fillat, Roser Gómez, Ignasi 
Piñol, Eva Martínez, Laura Martínez, Mònica Romeu, Josep 
Fillat Fonoll, Griselda Rovirosa, Eva Fernández, Judit Fus-

ter, Míriam Romeu, Anna Poch, Marta Vidal, Sara Saco, 

Cristina Romagosa, Vanessa Morgades, Àlex Pérez, 
Olga Palacios, Oriol Lozada, Pau Grau, Ester González, 
Assumpte Bertran, Noemí Cuadra, Noèlia Ramos, Mont-
serrat Gómez, Robert Monzonis, Cristina Vega, Clara Alari, 
Jonathan Pastor, Anna Albet, Goretti Guzmán, Montserrat 
Miralles, Meritxell Granell, Albert Rovirosa, Ariadna Tos-
cano, Gerard Cuadras, Xavier Toscano, Jonathan Petit, Lídia 
Vicente, Marta Marsé, Joan Freixas, Carles Sánchez, Llu-
ís Soler, Anna Morcillo, Clàudia Millán, Gemma Sánchez, 
Margarida Lleó, Rosa Maria Escardó, Àngels Fuster, Núria 
Estarlich, José I. De la Fuente i Vicenç Fita.
Pel que fa a la part tècnica, un paper destacat el tingué 
sempre Pere Lleó, responsable del muntatge tècnic, així 
com els encarregats de la tramoia. Aquesta faceta la van 
exercir Salvador Fonoll, Jan Caralt, Anton Fonoll, Miquel 
Romagosa, Juan Navarro, Josep Lleó, Joan Llevadias, 
Eduard Santa Eulàlia, Francisco Ábalos, Oriol Millán, 
Eric Lleó, Joan Imbernon i Joan Urpí. Cal citar, també, 
la tasca d’apuntador, en què hi van intervenir Dolors Tho-
mas, Mònica Miquel, Josep Fillat, Pilar Mallofré, Mari 
Vico, Carmen Hernández i Yolanda Milà. El disseny dels 
cartells sempre el va efectuar Jaume Miquel i, en fi, altres 
persones que intervingueren d’una manera o altra en la 
part tècnica al llarg de tots aquells anys foren Fernández 
Gómez Plou, Isidre Rosell, Rosa Altés, Paquita Izquierdo, 
Xavier Lozada, Eva Oller, Sílvia Lorenzo, Pere Bertolí, 
José Val, Paz Montañés, Àlex Arias, Consol Bertolí, Sergi 
Gómez, Alícia García, Margarida Urpí, Pili Blanco, San-
dra Morgades, Choni Chumillas, Albert Font, Rosa Escri-
bano, Albert Palacios, Joan Fuster, Tina López, Francesc 
Andreu, Eduard Granell, Albert Rovirosa, Àngels Jimé-
nez, Consol Asensio, Maria Oliva, Glòria Mendoza, Maria 
Dolors Bonell, Marta Blanch i Josep Maria Martorell.

L’elenc que va actuar a Qui... compra maduixes!, el 28 d’abril de 1990, a L’Aliança (AAP).
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el de Rovelló, en què Montse Antó 
substituí Miquel Tamayo; el de Llu-
cifer, on Ramon Gómez agafà el re-
lleu del seu germà Lluís, o el d’àngel 
sant Miquel, interpretat per Montse 
Estalella en comptes de l’esmentada 
Montse Antó.
Cal esmentar la introducció d’un se-
guit d’elements que donaren a l’obra 
més brillantor, si cap, que en l’edició 
anterior. Per un cantó, en la part mu-
sical, els vilanovins Mònica Planas i 
Xavier Belfegó, llavors professors de 
música del Casal de Cultura, acom-
panyaren algunes escenes tocant flau-
tes de bec (això només el primer dia) 
mentre que la coral infantil Els Estels, 
també del Casal de Cultura, va cantar 
en algunes escenes dels pastors. Per 
altra banda, la part tècnica, amb Pere 
Lleó d’encarregat, experimentà des-
tacades innovacions com ara la pre-
sència d’un àngel volador i, sobretot, 
la col·locació d’una petita plataforma 
elevadora a sota de l’escotilló per tal de 
fer-hi aparèixer Satanàs en el moment 
de la seva primera aparició en escena 
o fer-hi desaparèixer, per enviar-los a 
l’infern, els pastors Lluquet i Rovelló 
en el moment que són capturats pels 
dimonis. I si en l’edició anterior havia 
sigut homenatjat mossèn Miquel Es-
truch, aquesta vegada ho fou Domingo 
Domènech, però en aquesta ocasió a 
títol pòstum (va morir en accident de 
trànsit pocs mesos abans). També la 
representació de les festes nadalen-
ques de 1999, portada a terme els dies 
2 i 9 de gener de 2000, seria dedicada 
a una altra persona vinculada al grup 
de teatre, Enric Martínez,  que va fer 
el paper de Llucifer en les tres últimes 

edicions. L’Enric va morir de malaltia 
la primera setmana del 2000. 
Els Pastorets van tenir presència de 
manera ininterrompuda fins a les fes-
tes nadalenques de 1999, onze edici-
ons en total, amb doble representació 
en cadascuna d’elles exceptuant les 
de 1995 i 1996, en què només es po-
saren una vegada en escena. Angie 
Raspall assumí la direcció i coordi-
nació entre el Nadal de 1991 i el de 
1997, exceptuant el de 1992, en què 
el director va ser Lluís Fauquer. Els 
dos últims anys d’aquesta etapa (Na-
dal de 1998 i 1999) la direcció passà 
a Joan Martínez.

Altres obres, el pessebre vivent
i lectures teatralitzades
Amb Joan Martínez de director el 
grup amplià el seu camp d’acció, 
com havia fet el primer any, i, a part 
d’Els Pastorets, va voler escenificar 

altres obres, la primera de les quals 
era L’amor venia amb taxi, de Ra-
mon Duran. S’estrenà l’1 de maig 
de 1998 enmig d’una gran expecta-
ció i es repetí el 3 de maig de nou 
amb gran èxit. El repartiment era el 
següent: Meritxell Granell, Mont-
se Estalella, Noemí Cuadra, Àngels 
Fuster, Goretti Guzmán, Albert Ro-
virosa, Josep Fillat, Joan Freixas i 
Joan Martínez. L’equip el comple-
taven Pilar Mallofré i Yolanda Milà, 
d’apuntadores; Joan Llevadias, Pere 
Lleó i Miquel Romagosa, de tra-
moistes; Albert Palacios s’encarre-
gava del muntatge dels llums i Pere 
Lleó, del muntatge tècnic. 
Gairebé un any i mig després estre-
naren l’obra, Jo seré el seu gendre, 
comèdia en tres actes de Jaume Vi-
llanova. Es posà en escena els dies 
16 i 17 d’octubre de 1999 i la prota-
gonitzaren Claudia Pérez, Lluís La-
naspa, Noemí Cuadra, Joan Freixas, 
Yolanda Milà i Josep Fillat. I uns 
mesos més tard, en concret el 15 i 
el 16 de juliol de 2000, representa-
ren Dos embolics i una recomana-
ció, comèdia d’Assumpta González, 
amb la intervenció de Yolanda Milà, 
Meritxell Granell, Noemí Cuadra, 
Joan Freixas, Joan Amorós Granell, 
Albert Rovirosa, Vicenç Fita i Lluís 
Lanaspa. 
Després d’aquesta obra, el director, 
Joan Martínez i la majoria d’aquests 
actors fundaren, dins la Societat 
L’Aliança, el grup La Tramoia. Els 
que es van mantenir dins el Grup 
de Teatre del Casal de Cultura es 
van centrar, primer, en el Pessebre 
Vivent representat al castell en les 
festes nadalenques del 2000 fins al 

Els Pastorets, en el Nadal de 1991 (AAP).

Els protagonistes saluden en l’edició nadalenque de 1999 d’Els Pastorets (AMT).



30

2002, amb una extensa llista de par-
ticipants, una magnífica posada en 
escena i una massiva presència de 
públic. 
A continuació van enfocar la seva 
activitat en realitzar lectures dra-
matitzades. En aquesta darrera fa-
ceta la direcció anà a càrrec, a partir 
del Nadal de 2003, de la periodista 
Montse Lago, una de les locutores 
de ràdio de referència a Vilanova i 
la Geltrú. Van actuar a les respec-
tives biblioteques de Sant Pere de 
Ribes i Sitges, al teatre Prado de 
Sitges i a Cubelles, on col·labora-
ren en una gran quantitat d’actes, 
com ara la commemoració dels 
cinquanta anys dels gegants o l’ho-
menatge que La Fita va dedicar a 
Maria Dolors Raventós i a Aurora 
García.
L’any 2011 la direcció passà a Jo-
sep Lluís Villanueva, locutor de 
Ràdio Cubelles i periodista guanya-
dor en dues ocasions del Premi Eu-
geni Molero del Consell Comarcal 
del Garraf en la modalitat de perio-

disme radiofònic. La seva arribada 
al GTCC va suposar un punt d’in-
flexió en la trajectòria de la compa-
nyia en incorporar a les narracions 
del grup el muntatge musical a les 
seves obres. Entre el 2011 i el 2013 
les lectures musicalitzades del grup 
van ser, entre d’altres, 100 anys 

(2011), Llegendes d’aquí i d’allà 
(2012), Tot un Món (2012), On Air, 

abans de la fi del món (2013), La-
berint poètic (2013). El grup de te-
atre també va organitzar, el 2012 i 
el 2013, dos Recaptes de Nadal per 
recollir aliments. En aquesta etapa 
cal destacar el citat espectacle Tot 
un món, creat pel mateix Villanueva 
i que comptà amb les veus d’Angie 
Raspall, Salvador Estalella, Montse 
Antó, Daniel Fonoll, Pilar Mallofré 
i Robert Monzonis. També hi par-
ticiparen la soprano Maria Lluïsa 
Muntada, l’arpista Abigail Prat, el 
Cor l’Espiga i el de la Parròquia i 
la Colla de Diables de l’Agrupació 
de Balls Populars. Es va celebrar a 
la plaça del Castell, en la Festa Ma-
jor Petita de 2012, i va merèixer el 
Premi Cubelles Participa en l’apar-
tat cultural. El 2103 Villanueva va 
deixar el grup.
Recuperació d’Els Pastorets
Des dels anys noranta el GTCC ha 

organitzat diferents sortides teatrals 
a Barcelona. Una de les més recor-
dades és la que va tenir lloc al palau 
de Sant Jordi, el 27 de novembre de 
1999, per presenciar la coneguda 
obra La extraña pareja, protagonit-
zada per Paco Morán i Joan Pera. 
Aquestes sortides, juntament amb 
les comentades lectures dramatit-
zades, són les activitats que ha dut 
a terme el GTCC dins l’actual se-
gle fins que a finals del 2017 es va 
decidir a recuperar la representació 
d’Els Pastorets. Tot va començar 
quan Robert Monzonis, president 
de L’Aliança, va proposar a Angie 
Raspall tornar a fer l’obra de Folch 
i Torres. I de seguida es posaren a 
fer feina, reunint gent que ja havia 
participat en l’obra anys enrere i 
d’altra que no havia pujat mai a un El GTCC al cinema Mediterrani, on va llegir textos de  Mercè Rodoreda, l’any 2008. Drets: Salvador Estalella, Angie 

Raspall, Daniel Fonoll, Pilar Mallofré, Montse Antó i Pere Sallent. Assegudes: Montse Lago i Antònia Saumell (AAR).

Els Pastorets, en el Nadal de 1991 (AAP).

Xavier Toscano, Salvador Estalella i Meritxell Marcillas, en Els Pastorets de 2018 (AMT).
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El repartiment d’Els Pastorets 2018.Pere Sallent (Satanàs) i els seus dimonis en Els Pastorets de 2018 (AMT).

escenari. Amb L’Aliança en plena 
fase d’obres i després dels obligats 
mesos d’assaig, la representació va 
tenir lloc el 13 i el 14 de gener de 
2018, a la sala sociocultural, plena 
els dos dies. En l’esperat retorn d’Els 
Pastorets hi van participar una sei-
xantena de persones entre actors, tra-
moies i encarregats d’altres aspectes 
tècnics i d’organització. Com havia 
passat anteriorment, en els diàlegs 
no hi faltaren referències a la vida 
social de Cubelles, tan ben acolli-
des pel públic, mentre que les core-
ografies musicals així com els nous 
decorats –alguns dels quals cedits 
pels Pastorets del Vendrell–, i vestits 
contribuïren a donar més brillantor a 
l’espectacle.
Amb la imminent i anhelada reober-
tura de L’Aliança s’espera que el tea-
tre local torni a tenir un paper desta-
cat dins l’activitat cultural de la vila 
de la mà del Grup de Teatre del Casal 

de Cultura i altres que puguin sorgir 
en un futur. Després de l’èxit obtin-
gut amb Els Pastorets, bona part del 
GTCC ha assajat intensament durant 
l’any 2018 per oferir, el mes de juliol, 
l’obra Les Teresines de Cubelles men-

tre que pel proper Nadal tot fa preveu-
re que la històrica sala de L’Aliança 
tornarà a acollir l’espectacle amb el 
qual més ha quedat identificat l’elenc 
que l’any 1989 va néixer a redós del 
Casal de Cultura: Els Pastorets. 

Les Teresines de Cubelles

La darrera obra representada fins ara pel GTCC, el passat mes de juliol, a la sala sociocultural, 
és la que popularitzà La Cubana a TV3. Dirigida per Mònica Muntané i adaptada per Roger 
Capardón i la pròpia Mònica Muntané, comptà amb l’actuació d’Angie Raspall, Montse Antó i 
Pilar Mallofré (les tres Teresines), a més d’Olga Yagüe, Queta Giner, Lola Lorente, Maria Inés, 
Teresa Antó, Joan Anton Gómez, Irene Ribera, Castor, Sílvia Estévez, Georgii Iliakov, Quimet 
Borrell, Anna Mateo, José Luis Rodríguez (Selu) i Rosa Fonoll. L’elenc el completaven Arantxa 
Manrique (escenografia), Mònica Tortosa (fotografia i disseny del cartell), Maria Trives, Laura 
Gómez, Xavier Borrell, Agustí Argimon, Ana Marzo i Margarita Ferrera (tramoies i altres aspec-
tes tècnics) i Marc Caparrón (música en viu).

El GTCC en l’espectacle Tot un món (2012). Angie Raspall, Pilar Mallofré, Daniel Fonoll, Salvador Estalella, Josep 
Lluís Villanueva, Montse Antó, Robert Monzonis, Maria Lluïsa Muntada i Abigail Prat (AAR).
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En la tardor de 1995 una colla de 
cubellencs, amb Jesús Abad de cap 
visible, va impulsar un grup de 
teatre que va començar a assajar 
l’obra Manda tu madre a Sevilla 
per tal de representar-la quan la 
cosa estigués madura. Abad, que 
comptava amb una certa experièn-

cia en el món del teatre amateur, 
va empènyer aquesta activitat ani-
mat per diverses persones del seu 
entorn. Per raons que ara no vénen 
al cas el grup no arribà a debutar 
encara que alguns dels seus com-
ponents van formar part, anys més 
tard, de la Tramoia de L’Aliança. 
Però aquells sis o set mesos que 
van realitzar assajos van servir, 
almenys, perquè Consol Asen-
sio, membre del grup, esposa del 
Jesús i professora de música del 
Col·legi Charlie Rivel, proposés 
a dues de les persones que també 
participaven en els assajos, Maria 
Àngels Garcia i Carme Hernán-
dez, que posessin en marxa un 
estol teatral enfocat a nens i ne-
nes d’edats d’entre 8 i 12 anys. La 
Maria Àngels, que ja havia col·la-
borat amb la Consol en obres tea-
trals del col·legi Charlie Rivel, i 
la Carme acceptaren amb il·lusió 
aquesta idea, puix que d’aquesta 
manera es donava també l’opor-
tunitat de fer teatre a alumnes 
cubellencs que estudiaven fora de 
Cubelles. Les dues dones ende-
garen el projecte i arribaren a un 
acord amb la regidoria de Cultura 

de l’ajuntament per tal que el nou 
grup quedés sota l’aixopluc del 
Casal de Cultura, de manera que 
de seguida va quedar batejat com 
a Grup de Teatre Infantil i Juvenil 
del Casal de Cultura.
Van debutar el 23 de febrer de 
1997, a L’Aliança, amb la comèdia 

Un barret de palla d’Itàlia, d’Eu-
gène Labiche, adaptada per Joa-
quim Carbó. L’elenc estava format 
per Gabriel Escámez, Laura Mar-
tínez, Francisco Borrachero, Ian 
Patrick Lledó, Lídia Pàmies, Gem-
ma Sánchez, Cristina Juncosa, 
Sarai Gallego, Cristina Gregorio, 
Mario Rodrigo i Sergio Rodrigo. 
Uns mesos després, el diumen-
ge 8 de juny de 1997 i de nou a 
L’Aliança representaren L’espa-
sa del rei Artús. Sota la direcció 
de Maria Àngels Garcia i Carme 
Hernández hi van actuar: Gem-

ma Sánchez, Marta Vidal, Lídia 
Pàmies, Gabriel Escámez, Xavier 
Toscano, Laura Martínez, Mario 
Rodrigo, Saray Gallego, Mònica 
Romeu, Sergio Rodrigo, Francis-
co Borrachero, Cristina Gregorio, 
Anna Poch, Cristina Juncosa i Ian 
Patrick Lledó (aquest feia de rei 
Artús). Completaven l’elenc Mí-
riam Romeu (apuntadora), Elba 
Martínez (presentadora), Maria 
Àngels Guallar i Eduard Mayans 
(decoració), José Luis Gregorio 
(efectes sonors) i Ferran Romeu 
(il·luminació). També hi van col-
laborar en els aspectes musical i 
tècnic Consol Asensio i Pere Lleó, 
respectivament. L’obra es va repe-
tir el 15 de juny.
Van passar tres anys fins a tornar 
a pujar dalt de l’escenari. La causa 
principal d’aquesta falta de conti-
nuïtat, explica la pròpia Maria Àn-
gels Garcia, “eren les dificultats 
que trobàvem per poder assajar 
en un lloc estable. Ho vam fer a 
L’Aliança, a la mateixa rectoria i 
al costat de l’antic sindicat agríco-
la”. No va ser, doncs, fins al 25 de 
juny de 2000, de nou a L’Aliança, 
que van posar en escena El tes-
tament d’en Nasi, una adaptació 
teatral de la pedagoga i escriptora 
Àngels Garriga del conte de Fran-
cesc Eiximenis. El repartiment, en 
aquesta ocasió, estava format per 
Joan Rovirosa, Marta Gregorio, 
Diana Rill, Gemma Sánchez, Sarai 
Gallego, Mònica Romeu, Cristina 
Gregorio, Patrícia Rovirosa, Mar-
ta Jiménez, Núria Lolo, Alba Bal-
tanàs, Anna Obach, Gisela Garcia, 

Una imatge d’El barret de palla d’Itàlia (AMAG).

Una escena de L’espasa del rei Artús (AMAG).

Grup de Teatre Infantil i Juvenil del Casal de Cultura
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La Tramoia

A principi del segle actual la Societat 
L’Aliança disposà d’un grup de tea-
tre propi que portava el nom de La 
Tramoia. Malgrat que al llarg dels 
anys el teatre sempre estigué pre-
sent d’una manera o altra a la “sala 
nova”, el cert és que l’entitat només 
havia tingut com a elenc seu el que 
existia als anys vint i trenta de la pas-
sada centúria. Bé és veritat que tant 
el Quadre Escènic de la parròquia, 
com l’Espetec o el Grup de Teatre 
del Casal de Cultura estaven formats 
per cubellencs més o menys vincu-
lats a L’Aliança, però de fet com a 
grup teatral no pertanyien a l’entitat. 

Els components de La Tramoia pro-
venien, en la seva majoria, del Grup 
de Teatre del Casal de Cultura, amb 
Joan Martínez de director. Amb el 
nou nom s’estrenaren en el marc de 
la Setmana Cultural de 2001 posant 
en escena Assaig general, una comè-
dia de Josep Escobar en què es pro-
dueixen una sèrie de tibantors entre 
els components d’una companyia 
teatral d’aficionats el dia anterior a 
la seva representació de Terra Baixa. 
Es representà el dissabte 28 d’abril a 
la nit, i l’endemà, diumenge 29, a la 
tarda. La sala de L’Aliança s’omplí 
totalment en cadascuna de les ses-
sions. El repartiment era, per ordre 

d’aparició: Albert Rovirosa, Anna 
Hesse, Joan Amorós Granell, Joan 
Vidal, Yolanda Milà, Jaume Roset, 
Noemí Cuadra, Josep Fillat, Claudia 
Pérez, Joan Freixas, Vicenç Fita i Pa-
quita Cabrerizo. 
El dissabte 25 de maig a la nit La 
Tramoia portà la mateixa obra al te-
atre municipal de Calafell. L’elenc 
cubellenc actuà desinteressadament 
en un acte organitzat pels alumnes i 
professors de quart d’ESO de l’IES 
Camí de Mar d’aquella localitat a fi 
de recaptar fons per al viatge de fi 
de curs. El recinte calafellenc també 
s’omplí de gom a gom.

Els components de La Tramoia, l’any 2002. Drets: Albert Rovirosa, Paquita Cabrerizo, Joan Vidal, Joan Martínez, Jaume Roset, Anna Hesse, Meritxell Granell i Josep Cuscó. Asseguts: 
Joan Freixas, Noemí Cuadra, Vicenç Fita, Yolanda Milà i Anna Montané (AJF).

Sònia Pérez, Arés Subirà i Mònica 
Planas. D’apuntadores en van fer 
Laura Martínez i Marta Sos.
Un any més tard, el 17 de juny de 
2001, en la mateixa sala van esce-
nificar Mans enlaire, una divertida 
farsa de Ramon Folch i Camarasa, 
inspirada en un conte d’Arcady T. 
Averxenko, adaptada en aquesta 
ocasió per les mateixes Maria Àn-

gels Garcia i Carme Hernández. 
Els actors van ser Sandra Valldose-
ra, Laura Comas, Núria Lolo, Aïda 
Alari, Auri Fernández, Marta Do-
mingo, Anna Obach, Eva Trulla, 
Marta Alari i Alba Martínez.  La 
tasca d’apuntadores la van exercir 
Laura Martínez i Marta Gregorio i 
la d’il·luminació, Ferran Romeu i 
José Manuel Martínez.

Aquesta va ser la darrera actuació 
d’aquell grup impulsat i dirigit 
de manera entusiasta i encertada 
per Maria Àngels Garcia i Car-
me Hernández. Quatre obres en 
total que van contribuir a refor-
çar la formació cultural de molts 
nens i nenes dins un grat ambient 
d’amistat i companyonia.
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En paral·lel a les pròpies representa-
cions, i com altres grups cubellencs, 
La Tramoia efectuava una bona tas-
ca de promoció del teatre organitzant 
algunes sessions amb grups foras-
ters. Així, el 27 de maig de 2001, la 
companyia Klasic’s de l’IES Camí 
de Mar de Calafell representà l’obra 
City City Bang Blues, i el 9 de juny 
del mateix any va ser L’Aplec, de 

Canovelles, la que posà en escena 
En Pau vol viure en pau.
A principi de la tardor de 2001 La 
Tramoia començà a assajar De més 
verdes en maduren, d’Assumpta 
González, una altra comèdia en tres 
actes amb uns diàlegs molt directes, 
respostes ràpides i breus. S’esceni-
ficà el dissabte 15 de desembre de 
2001 i l’endemà, diumenge 16. Com 
havia passat en les anteriors actuaci-
ons, L’Aliança s’omplí els dos dies. 
El repartiment era: Paquita Cabreri-
zo, Noemí Cuadra, Meritxell Gra-
nell, Anna Montané, Joan Freixas, 
Joan Amorós i Vicenç Fita. 
Tot seguit, l’elenc de L’Aliança es 
proposà de fer una obra en castellà. 
La peça triada fou Balada de los tres 

inocentes, de Pedro Mario Herrero. 
Es tracta d’una farsa deliberadament 
desenfadada en què surten a escena 
un capellà jove, un bisbe, un carabi-
nieri i la mare i la germana del capellà 
en difícils tràngols. L’obra és de l’any 
1973 i retrata la corruptela tan habitu-
al en molts pobles. Per això, i per evi-
tar problemes amb la censura existent 
aleshores a l’Estat espanyol, Herrero 
la situà a Itàlia. La Tramoia comen-
çà a assajar aquesta obra el dijous 
31 de gener de 2002 amb l’objectiu 
de posar-la en escena l’estiu d’aquell 
mateix any. Un accident de cotxe que 
patí al juliol un dels actors, Jaume 
Roset, provocà que l’obra s’ajornés 
quan fins i tot els cartells estaven im-
presos. Finalment es pogué veure el 
dissabte 11 de gener de 2003 a la nit 
i l’endemà a la tarda. Sota la direcció 
de Joan Martínez, els que intervin-
gueren en aquesta obra foren, per 
ordre d’aparició: Joan Vidal, Jaume 
Roset, Joan Freixas, Yolanda Milà, 
María, Albert Rovirosa i Josep Cus-
có. Les apuntadores eren Anna Hesse 
i Paquita Cabrerizo i en la part tècnica 
hi havia Joan Urpí, Miquel Romago-

sa, Joan Imbernon, Salvador Fonoll i 
Isidre Rosell. La següent obra de La 
Tramoia fou Montserrat, Marta i Ma-
ria, de Josefina Altés Campà. Era una 
altra comèdia, estructurada en dos ac-
tes, que es representà el dissabte 7 de 
juny de 2003, a la nit, i el diumenge 8 
de juny a la tarda. De nou amb la di-
recció de Joan Martínez, comptà amb 
el següent repartiment: Yolanda Milà, 
Paquita Cabrerizo, Meritxell Granell, 
Montserrat Sànchez, Àlex Noguera, 
Núria Piera, Paloma Moreno, Albert 
Rovirosa i Olga Zumel. 
L’elenc estava en un gran moment 
i després de l’estiu ja es posà a tre-
ballar en una nova obra, Avi jove 
vol companyia, de Lluís Coquard. 
S’escenificà el dissabte 1 de maig de 
2004 a la nit i l’endemà a la tarda. El 
programa de mà la presentava com 
una comèdia amb uns diàlegs molt 
directes, una obra feta de barreja de 
picardia ingènua i de traça escènica. 
El repartiment estava compost per 
Olga Zumel, Yolanda Milà, Merit-
xell Granell, Núria Piera, Joan Frei-
xas, Pere Joan Sallent, Joan Vidal i 
Joan Amorós Granell. També amb 
Joan Martínez de director, l’apunta-
dora era Anna Hesse, l’equip tècnic 
el formaven Joan Urpí, Miquel Ro-
magosa, Isidre Rosell i Salvador Fo-
noll, mentre que Eduard Granell re-
alitzà el dibuix del programa de mà. 
Dissortadament, aquesta fou l’últi-
ma actuació de La Tramoia, un dels 
principals elements de dinamització 
que ha tingut L’Aliança en els dar-
rers temps. El grup es desintegrà 
bàsicament per la falta de condici-
ons del local de la societat i perquè 
alguns del seus membres decidiren 
deixar de fer teatre. 

La Tramoia en De més verdes en maduren, amb Joan Freixas, Albert Rovirosa, Meritxell Granell, Paquita Cabrerizo i 
Noemí Cuadra (AJF).

Noemí Quadra, Joan Freixas i Meritxell Granell en De 
més verdes en maduren (AJF).

Els membres de La Tramoia saluden després de representar Assaig general, el 2001 (AJF)
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• MARTÍNEZ, Xavier; VIDAL, Joan: El Centre Cate-
quístic Parroquial de mossèn Miquel Estruch (1946-
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llencs Amics del Castell. Cubelles, 2002.
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postguerra i l’auge turístic a Cubelles (1939-1970). De 
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• PINEDA, Antoni; VIDAL, Joan: Història gràfica de 
Cubelles (1900-1970). Ajuntament de Cubelles, 1995.

• PINEDA, Antoni; VIDAL, Joan i altres: Història gràfi-
ca de Cubelles (1970-2000). Grup d’Estudis Cubellencs 
Amics del Castell. Cubelles, 2001. 

• VIDAL Joan: La tradició teatral de Cubelles. Article 
publicat a El Full de Cubelles nº 30 (gener de 1990). 
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tat pionera. Ajuntament de Cubelles, 2006. 

• VIDAL i Urpí, Joan: 100 anys de la Societat L’Aliança. 
Cubelles 1914-2014. Ajuntament de Cubelles i Institut 
d’Estudis Penedesencs. Cubelles, 2014. 

Arxiu de l’autor (AA) 
• El Full de Cubelles. 
• L’Atzavara. 
• Programes de la Festa Major de Cubelles. 
• Programes de la Setmana Cultural. 
• Documents diversos.

Arxiu Municipal de Cubelles (AMCUB)
• Fons d’obres de teatre antigues.

Arxiu Parroquial de Cubelles (APC)
• La Veu de Santa Maria (1959-60). 
• La Veu de Santa Maria de Cubelles (1963-64).

Arxiu del Grup de Teatre del Casal de Cul-
tura (AGTCC)
• Documents diversos.

Arxiu del Col·legi Charlie Rivel (ACCR)
• Memòries dels cursos del centre.

Arxiu d’Isidre Rosell (AIR)
• Revista Saltatapias

Fotografies
• Arxiu d’Antoni Pineda Gavaldà (AAP). 
• Arxiu de l’autor (AA).
• Arxiu de Montse Torrado (AMT).
• Arxiu de Joan Freixas Catllà. (AJF).
• Arxiu d’Angie Raspall. (AAR).
• Arxiu de Maria Àngels Garcia. (AMAG).
• Fotos de diversa procedència la qual s’esmenta al peu 
de cadascuna d’elles.

Portada
• Muntatge de Josep Vidal sobre una fotografia de l’Ar-
xiu d’Antoni Pineda corresponent a la petita sala de tea-
tre que va existir al Centre Parroquial als anys cinquanta 
i bona part dels seixanta.

Agraïments
Joan Amorós Fontanals, Montse Antó, Maria Dolors 
Aviñó, Neus Capdet Sardà, Salvador Estalella, Joan 
Freixas, Maria Àngels García, Ramon Gómez, Es-
ter Granell, Carme Hernández, María Jesús Hidalgo, 
Maria Àngels Ivern, Rafael Ibáñez, Núria Jané, Maria 
Teresa Martínez, Yolanda Milà, Josep Niubò, Teresa 
Niubò, Antoni Pineda, Angie Raspall, Isidre Rosell, 
Margarida Rosell, Assumpció Roset, Joaquim Servent, 
Montse Torrado, Maria Trives, Josep Vidal i Josep 
Lluís Villanueva.

Les limitades pàgines de què hem disposat ens ha privat fer una major extensió del tema, no solament de 
textos sinó també de fotografies i cartells. Per tot el que hem vist, es pot ben bé afirmar que el teatre és un 
fet cultural arrelat al poble, un element aglutinador de persones amb les mateixes inquietuds i il·lusions 
que ha permès, tant als components actius d’un elenc com al públic en general, connectar amb la cultura 
catalana i amb la cultura universal. No cal insistir, doncs, en la importància social que ha tingut i té el teatre 
d’aficionats, en aquest cas el que tractem aquí, el de casa nostra. Al teatre cubellenc ben bé se li pot aplicar 
aquella cèlebre i encertada frase que va pronunciar Vicent Andrés Estellés arran del Congrés de Cultura 
Catalana: “Tenim història, tenim futur”.
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Del 2 al 19 d’agost
El Circ Raluy es situarà al Parc del Prat de Cubelles.

Del 3 al 31 d’agost
A la sala d’exposicions del Centre Social, exposició de 
pintures de l’artista Shozo Somekawa.
Inauguració 3 d’agost a les 19.30 h.

Dissabte 4 d’agost
A partir de les 18.00 h., a la plaça del Mercat, Motocròs 
Vila de Cubelles i Cursa Americana. Informació i inscrip-
cions de voluntaris al 654 82 42 11.
Organitza Moto Club Cubelles.

A les 20.00 h., 10a Caminada Nocturna de de Cubelles 
fins a Comarruga. Sortida a l’espai natural del riu Foix 
passant pel pg. de la Mar Mediterrània, Cunit, segur de 
Calafell, Calafell, Sant Salvador i arribada a Comarruga, 
a la zona del llac artificial d’aigües termals. Dificultat 
baixa. Tornada amb autocar. Organitza: Fauna Cubelles

Del 10 al 19 d’agost
A la avinguda Onze de Setembre hi haurà instal·lades les 
atraccions de la Festa Major.

Divendres 10 d’agost
Al vespre, assaig general de l’Agrupació de Balls Populars 
pels carrers de Cubelles. Final de l’assaig a la pl. de la 
Vila. A partir de les 23.30 h. ball amb l’Orquestra Tropical, 
a la plaça del Mar.

Dissabte 11 d’agost
De les 8.00 a les 23.00 h., al camp Josep Pons i ventura, 
6è Torneig de Futbol 7. Organitza Club Esportiu Cubelles.

A les 18.00 h., a l’espai natural de la desembocadura del 
Foix, 13è Concurs de Dibuix Infantil Fauna de Cubelles. 
Organitza: Fauna Cubelles

A partir de les 20.00 h., a l’Hort del Rector, terreny al 
costat de la plaça del Mercat, 13è Cubelles Rock City amb 
les actuacions de The Mothercrow (Barcelona), Dry River 
(Castellón de la Plana), Sexplosion (Madrid), Ankor (Tarra-
gona) i Eternal Vice ( Cubelles).
Organitza l’Associació Juvenil Freerock.

A les 22.00 h., al costat de l’Oficina de Turisme de la pla-
tja, sardanes amb la cobla Reus Jove.

FESTA MAJOR
2018
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Diumenge 12 d’agost
De 9.00 a 14.00 h., al Pavelló del Poliesportiu, Open Popu-
lar Tennis Taula. Inscripcions al Poliesportiu.
Organitza Tennis taula i Club Esportiu Cubelles.

A les 22.00 h., a la plaça de la Vila, nit de jazz amb 
Always Amy.

A partir de les 23.00 h., als jardins de la casa del polí-
gon, Festival de Música Electrònica.  Concert amb Hacha 
(KRAKHAUS) i Yung Mare (PAWN GANG). Sessió de dj’s 
amb Viral + Guillem Ruiz + Boiz. 
Organitza Associació de Joves de Cubelles.

Del 13 al 19 d’agost
XVIII Open Vila de Cubelles, Circuit Juvenil d’estiu de la 
Federació Catalana de Tennis, en les categories tant 
masculí com femení de Benjamí, Aleví, Cadet, Infantil, 
Cadet i Júnior. Organitza Club Tennis Cubelles.

Dilluns 13 d’agost
A partir de les 19.00h., al passeig Marítim, al costat de 
l’Oficina de Turisme de la platja, taller infantil de decora 

el teu test. Organitza Associació Herculito.

A les 21.00h., a la pl. Pere Quart, festa Holly, 
amb Dj i animació. Venda de pols de color en 
la mateixa plaça.

Dimarts 14 d’agost
A les 11.50 h., toc de matinades pels grallers de l‘ABPC 
des del cloquer del Campanar.
A les 12.00 h., a la plaça del Castell, Llançament dels 
Dotze Morterets i Repic de Campanes de Festa Major i 
a continuació, als Jardins de Can Travé, Pregó de Festa 
Major, a càrrec de Ma Jesús Hidalgo Campos.

A les 18.30 h., a la plaça de la Vila, exhibició de balls de 
les colles de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles, i tot 
seguit Cercavila Popular. Recorregut: pl. de la Vila, c. Major, 
c. Víctor Balaguer, c. Joan Roig i Piera, pg. Narcís Bardají, 
avda. Mediterrani i arribada a la pl. del Mar. En arribar a la 
plaça Ballada conjunta de tots els balls de l’ABPC. 

A les 23.00 h., al passeig Marítim, Castell de Focs d’Arti-
fici, tot seguit, Cercavila Nocturna dels balls populars i 
amb la col·laboració de GIRC.

A les 0.30 h., a la pl. del Mar, Ball de l’Empalmada amb 
l’orquestra La Metropol i Wasa Corporation.

Dimecres 15 d’agost
En aigües de Cubelles, Trofeu Grues Sant Jordi per pare-
lles de categories patí de vela junior i sènior.
Organitza Club Marítim.
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A les 10.45h., a l’església Santa Maria de Cubelles, Entra-
da d’Ofici i Missa Solemne. Realitzaran l’ofrena a la Verge 
dels productes dels pagesos de Cubelles el Viagrot de 
l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles en motiu del 
seu  20è aniversari.
Aproximadament a les 12.30 h., Sortida d’Ofici i Cercavila 
per la pl. Santa Maria, c. de Colom, pl. de la Font, c. Àngel 
Guimerà, c. Joan Roig i Piera, c. Víctor Balaguer, c. Major 
i ballada final d’exhibició dels balls de l’ABPC a la pl. de 
la Vila.

A les 19.00 h., al pati de l’escola Josep Andreu Charlie 
Rivel Concert de Festa Major amb l’ Orquestra Interna-
cional Maravella . Servei de bar. 

A partir de les 19.00 h., al camp de futbol Josep Pons 
i Ventura, partit de Futbol de Festa Major del Club de 
Futbol Cubelles.

A les 23.00 h., al pati de l’escola Josep Andreu Charlie 
Rivel Ball de Festa Major amenitzat per l’Orquestra Inter-
nacional Maravella. Servei de bar

Dijous 16 d’agost
A les 21.30 h., a l’av. Jaume I / c. Mota de Sant Pere, Ci-
nema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula Coco. 
*Cal portar cadires.

A les 23.00 h., a la pl. de la Vila, recital de cançó que anirà 
a càrrec del cantant occità, Jordi Vidal.
Organitza GEC Amics del Castell.

Dissabte 18 d’agost
De les 10.00 a les 14.00 h., al camp de futbol Josep Pons i
Ventura, partit de futbol 3x1 de veterans de Festa Major.
Amb el C. P. Sarrià, A. E. Veterans de Cubelles i veterans 
del C. F. Cubelles. Organitza Club Futbol Cubelles i Asso-
ciació Esportiva Veterans de Cubelles.

De les 17.00 a les 21.00 h., al camp de futbol Josep Pons i 
Ventura, partit de futbol 3x1 de Festa Major.
Organitza Club Esportiu Cubelles.

Del 23 al 26 d’agost
III Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir.
Tota la programació a www.cubellesnoir.com 
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A les 22.00 h., a la plaça de la Vila, nit de jazz amb Always Amy.

Diumenge 12 d’agost
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A les 0.30 h., a la pl. del Mar, Ball de l’Empalmada amb
l’orquestra La Metropol i Wasa Corporation.

Dimarts 14 d’agost
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