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Pedra i Sang
Lectura dramatitzada
Tragicomèdia musical sobre l’assassinat de l’abat Biure 
al Monestir de Sant Cugat la nit de Nadal del 1350 

Autoria: Josep M. Jaumà 
Música original: Joan Alavedra 
Direcció: Dolors Vilarasau   

TEATRE-AUDITORI SANT CUGAT
Dimarts, 12 de gener, 20 h

Dins dels actes 
de commemoració 
del 20è aniversari 
de “Pedra i Sang”  



PEDRA I SANG, ARA MÉS QUE MAI!

La pandèmia de la COVID-19, que ens acompanya i condiciona des de la primavera 
d’aquest any, ha fet caure molts dels projectes artístics que són la essència i donen sentit 
a la vida dels que ho fan i dels que ho gaudeixen i, en definitiva, de la cultura d’un poble.

La tragicomèdia musical “Pedra i Sang” de Josep Maria Jaumà complia aquest any el 
20è aniversari de representacions després de la seva estrena a la Sala Capitular del Reial 
Monestir de Sant Cugat del Vallès l’any 2.000 en la commemoració del 650 anys dels 
fets històrics, l’assassinat de l’Abat Biure en mans del noble Berenguer de Saltells i els 
seus còmplices. 
Un espectacle creat a proposta de l’Ajuntament que es va repetir durant 4 anys fins que 
el 2004, per uns motius suposadament pressupostaris, es va anul·lar i va ser substituït 
per una lectura dramatitzada al Teatre de la Unió Sancugatenca.

La constitució el 28 de febrer de 2005 de l’Associació Amics de “Pedra i Sang” a favor 
de la continuïtat de l’obra va suposar un seguit d’actes ciutadans de confirmació i 
compromís social envers la continuïtat d’aquesta cita anual per les festes de Nadal, que 
l’any passat, 2019, va arribar a la seva màxima demostració de validesa i resposta popu-
lar fins a realitzar 10 funcions a la Sala Capitular, espai habitual de les representacions, 
amb les entrades exhaurides.

Ara, quan les condicions i mesures sanitàries, aconsellen i imposen determinades pràcti-
ques per evitar contagis, la Junta de l’Associació considerant que segons l’article 2 dels 
seus estatuts diu que la primera finalitat de l’Associació és “promoure, preservar i 
difondre les representacions de “Pedra i Sang” dins del marc del Monestir de Sant Cugat 
del Vallès i, excepcionalment, en altres àmbits...” estableix un acord amb l’Ajuntament, 
singularment amb la tinència d’alcaldia de Cultura, responsables de l’Àmbit Cultural i 
amb el Teatre Auditori per fer una lectura dramatitzada amb els personatges essencials i 
un cor reduït, però que conserva tot l’esperit de l’obra i, sobretot, respon a una exigència 
sentida profundament per tots els implicats de no deixar passar aquestes dates sense la 
presència dalt d’un escenari de “Pedra i Sang”.

Per aquest motiu, estem aquí un any més amb l’esperança que l’any 2021 es pugui 
celebrar amb plenitud recuperant tots els ingredients que configuren una obra que s’ha 
convertit en l’essència d’una ciutat com Sant Cugat del Vallès. Senyores i senyors, 
amigues i amics: “Pedra i Sang”, ara més que mai!

Eduard Jener, president de la Comissió de Celebració dels 20 anys de “Pedra i Sang”                                                                                     
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COMISSIÓ 
DE CELEBRACIÓ 
20 ANYS DE 
PEDRA I SANG

Eduard Jener (president) 
Lluís Calvo 
Lara Carbonell
Roser Casamitjana
Jordi Lara 
Àlvar Roda 
Ramon Sauló
Dolors Vilarasau 
Martina Vilarasau 

Pedra i Sang
Lectura dramatitzada

Autoria:   Josep M. Jaumà
Música original:   Joan Alavedra
Direcció musical:   Albert Santiago
Direcció:    Dolors Vilarasau

EQUIP ARTÍSTIC

Xavier Tor  Abat Arnau de Biure                      
Francesc Ollé  Berenguer de Saltells  
Ricard Mariné  Pere Çarovira   
Carles Martínez  Rei Pere III, el Cerimoniós  
Artur Costa  monjo hortolà   
Ramon Sauló  monjo cellerer   
Ignasi Bassó  monjo estudiós   
Albert Santiago  monjo músic   
Encarna Adelantado dona
Pere Codó  home, baix   
Eleazar Masdéu  jove, tenor 
Núria Baldi  jove, soprano  
Martina Vilarasau  jove, contralt
Dolors Vilarasau  veu en off

EQUIP TÈCNIC

Fotografies:   Mané Espinosa
Disseny d’il·luminació:  Bernat Llunell
Regidora d’escena:   Joana Martí

EQUIP TÈCNIC DEL TEATRE AUDITORI

Cap tècnic:   Marc Urquizu
Llum:    Bernat Pros
   Quim Pla
So:    Nicolás de Ángel
Vídeo:    Marc Hosta
Maquinària:   Pau Rueda
   Agustí Visa
                
Una producció de l’Ajuntament de Sant Cugat

Agraïments: 
Ignasi Bassó, Paco Minuesa, DTERRA, Lluís Llebot, Jordi Garcia, 
Lali Puig, Cristina Campmany  

Al final de la funció s’entregarà 
el “Gall d’honor de Pedra i Sang” a una personalitat 

destacada del món de la Cultura de Sant Cugat 
amb vinculació amb “Pedra i Sang”



Organitzen:

Col·laboren: 

www.criteri.cat


